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AURKIBIDE

ACCU NAFARROA
Nafarroako Gutxitu Fisikoen Koordinakundea Elkartea 

ACODIFNA
Nafarroako Gutxitu Fisikoen Koordinakundea Elkartea 

ADACEN
Kalte Zerebralaren Nafarroako Elkartea

ADELA
Alboko Esklerosi Amiotrofikoaren Elkartea

ADEMNA
“Esklerosi Anizkoitza Nafarroa” Elkartea

ADISCO
Desgaitasuen bat pertsonen Corellako Elkartea

AFAN
Nafarroako Alzheimer Gaixoen Senideen Elkartea

AFINA
Nafarroako Fibromalgiaren, Neke Kronikoaren Sindromearen 
eta Sentsibilitate Kimikoaren Sindromearen Elkartea

ALCER
Giltzurruneko Gaixotasunen Aurkako Elkartea

AMIFE
Desgaitasun Fisikoa Duten Pertsonen Estellerriko Elkartea

AMIMET
Desgaitasunen Bat Duten Pertsonen Nafarroako Erriberako Elkartea

ANA
Nafarroako Autismoaren  Elkartea

ANADI
Nafarroako Diabetes Elkartea

ANAPAR
Nafarroako Parkinsonaren Elkartea

ANASAPS
Nafarroako Buru Osasunerako Elkartea

ANFAS
Desgaitasun Intelektuala Duten Pertsonen Aldeko Nafarroako Elkartea

ANL
Nafarroako laringektometizatun elkartea

ANPHEB
Bizkarrezur Bifido eta Hidrozefaliaren Elkartea

APAMO
Monjarin Eguneko Zentroko Adimen-Atzeratasun Larria 
Duten Pertsonen Gurasoen eta Tutoreen Elkartea

APYMA ANDRES MUÑOZ
Andres Muñoz Hezkuntza Bereziko Ikastetxe Publikoko Guraso-Elkartea

APYMA EL MOLINO
El Molino Ikastetxeko Guraso-Elkartea” 

APYMA ISTERRIA
Asociación de Padres y Madres del  Centro Concertado de Educación Especial Isterria 

APYMA ONCINEDA
Lizarrako Oncineda Caidisen Ahaideen eta Tutoreen Elkartea

ARN
Nafarroako Retina Elkartea

ASDN
Nafarroako Downen Sindromearen Elkartea

ASNAEN
Gaixotasun Neuromuskularren Nafarroako Elkartea

ASORNA
Nafarroako Gorren Elkartea
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AURKIBIDE

ASPACE NAVARRA
Garuneko-Paralisia Duten Pertsonei Laguntzeko Nafarroako Elkartea

ATENA
Atena Fundazioa

ATEHNA
Gaixo eta Trnasplantatuko Pertsona Hepatikoen Nafarroako Elkartea

AVR
Caidis-Valle del Roncal Desgaitasunerako Arreta Integraleko Zentroko Ahaideen Elkartea

BIDEAN
Desgaitasuna Duten Pertsonak Hezkuntza eta Lan Munduan Txetatzeko Elkartea

CERMIN 
Desgaitasunen bat duten Pertxonen Erakunde Ordezkarien Nafarroako Batzordea

COCEMFE NAVARRA
Nafarroako Ezgaitu Fisiko eta Organikoen Federazioa

EUNATE
Nafarroako pertsona gorren familien elkartea

FCF
Ciganda Ferrer Fundazioa - El Molino Zentroak

FIBROSIS QUÍSTICA
Fibrosi Kistikoaren Aurkako Nafarroako Elkartea

FRIDA
Fibromialgiaren, Neke Kronikoaren Sindromearen 
eta Sentsibilitate Kimikoaren Sindromearen Nafarroako Elkartea

FUTUNA
Nafarroako Tutelar Fundazioa

HIRU HAMABI
Hiru Hamabi 3/12

IBILI
Ibili Elkartea

ONCE
Espainiako Itsuen Erakunde Nazionala

PLENA INCLUSIÓN NAVARRA
Desgaitasun intelektuala edo garapenekoa duten pertsonen 
eta haien familien aldeko elkarte eta entitate nafarren federazioa 

RESIDENCIA JAVIER
Javier Esclavas Dolorosas Egoitza

SARAY
Asociación Navarra de Cáncer de Mama
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JARDUKETA ESPARRUA
Nafarroa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
Iruñea   | 1 | 3 | 4 | 9 | 24 | 35 | 
Iruñea eta Iruñerria | 1 | 31 | 32 | 45 | 
Lizarraldea  | 10 | 23 | 
Tutera | 11 | 

ARRETA-ADINAK
0-6 URTE | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42
| 45 |
6-18 URTE | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 |
| 42 | 45 | 
18-65 URTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35
| 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 
> 65 URTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 35 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44
| 45 |

FEDERAZIOAK
| 33 | 34 | 43 | 

ARTATUTAKO DESGAITASUN NAGUSIA
Entzumen-desgaitasuna | 6 | 27 | 35 | 
Ikusmen-desgaitasuna | 6 | 24 | 42 | 
Desgaitasun fisikoa | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 26 | 28 | 34 | 41 | 45 | 
Desgaitasun kognitiboa, edo garapeneko desgaitasuna | 6 | 7 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| 36 | 39 | 43 | 44 | 
Desgaitasun organikoa | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 30 | 34 | 37 | 38 | 
Desgaitasun neurologikoa | 3 | 6 | 12 | 40 |
Gaixotasun mentala | 6 | 11 | 16 | 

BOLUNTARIOTZA
BAI  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 
EZ | 4 | 9 | 21 | 23 | 43 | 45 |  

ZERBITZUAK
Enplegua | 2 | 6 | 11 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 32 | 34 | 42 | 45 |  
Errehabilitazioa edo gaikuntza | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 26 | 28 | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| 45 | 
Egoitza-zerbitzuak | 3 | 5 | 15 | 16 | 17 | 28 | 44 |  
Kirola, aisia, denbora librea eta kultura | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 41 | 42 | 45 | 
Sentsibilizazioa | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 |
Harrera/Arreta soziala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 
Familientzako arreta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 
Irisgarritasuna | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 16 | 24 | 27 | 28 | 34 | 35 | 41 | 42 |

ZERBITZUEN AURKIBIDEA
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OHARRAK
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CERMINek (Desgaitasunen bat duten pertsonen erakunde ordezkarien
Nafarroako batzordeak) Nafarroan desgaitasunaren sektorean aritzen
diren gizarte-entitateen direktorio hau egin du, CERMINeko kide diren en-
titateek eskaintzen dituzten zerbitzuei buruzko informazioa emateko
asmoz.

Gaur egun, 12 elkartek eta 2 federaziok osatzen dute CERMIN, eta haien
entitate kideekin, guztira 42 gizarte-entitate gara; desgaitasunaren arloa
lantzen dugu Nafarroan, hain zuzen, honako arlo hauek: desgaitasun fisi-
koa eta organikoa, entzumen-desgaitasuna, ikusmen-desgaitasuna, des-
gaitasun intelektuala eta gaixotasun mentala. Lan horretan, bai
desgaitasuna duten pertsonei, bai haien familiei ematen diegu laguntza. 

Espero dugu direktorio hau baliagarria izatea zuentzat informazio-iturri
gisa, desgaitasunaren mugimendu asoziatiboak eskaintzen dituen zerbi-
tzuen berri ematen baitu, baita haiek erabili ahal izateko bidearen berri
ere.

HITZAURRE
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ACCU NAFARROA
Asociación  de Crohn y Colitis Ulcerosa de Navarra

Helbidea: Mendigorria kalea, 12 zk. behea. 31015 Iruñea.
Posta elektronikoa:  navarra@accuesp.com
Telefonoa: 948 04 93 99
Boluntarioak: Bai.

DATOS DE CONTACTO

1

Nor gara?
Hesteetako Hanturazko Gaixotasuna dugun jendea gara.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Honatx zer programa eskaintzen ditugun:
• Argibidea.
• Bizikidetzak.
• Osasun hitzaldiak.

Zerbitzuen hartzaileak
Hona gure zerbitzuen hartzaileak:
• Gaixotasuna duten pertsonak.
• Senitartekoak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
• Gaixotasuna edo familia izatea.
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ACCU NAFARROA

OHARRAK
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2

KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
ACODIFNA, Nafarroako Gutxitu Fisikoen Koordinakundea, irabazi-asmorik gabeko entitate
pribatua da; 1979an eratu zen. ACODIFNA sortu zen desgaitasun fisikoa duen jendearen es-
kubideak aldarrikatzeko. Nafarroako desgaitasun fisikoa duen jendearen nahiz haien seni-
tartekoen bizi-kalitatearen hobekuntzan lan egitea du xede, taldearen interesak defendituz,
gizarteratzea sustatuz eta haien aukera-berdintasuna bultzatuz, eskubide osoko herritarrak
baitira. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Autonomia Bultzatzeko Zentroa.
• Lan Batzordea:

- Irisgarritasuna.
- Sentsibilizazioa.
- Generoa eta Desgaitasuna.
- Aisia eta Denbora Librea.
- Zabalkundea.

• Entitateko bazkidea izatea.

• Movere Programa: 
• Desgaitasun- eta/edo mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako jarduerak:

• Jarduera psikosozialak.
• Mantentze-laneko errehabilitazioa.
• Terapia okupazionala.
• Gizarteratzeko jarduerak.
• Aisia-jarduerak.
• Bizi-ohitura osasungarrien sustapena eta autozaintza.

• Jarduera fisikoaren sustapena.
• Autozaintzari eta bizi osasungarriari buruzko prestakuntza-ikastaroak eta –tailerrak.
• Estresaren aurkako laguntza-saioak.

• Familientzako tailerrak:
- Orientazio soziala.
- Autozaintzari buruzko prestakuntza: 

- Mendekotasuna duten pertsonen laguntzaileentzako ikastaroak, “Inor zaintzen ba-
duzu, ikasi zeure burua ere zaintzen”.
- Estresaren aurkako laguntza-saioak: erlaxazioa.

- Arreta psikologikoko saioak.
- Terapia familiarra.
- Elkarri laguntzeko taldeak.

ACODIFNA
Nafarroako Gutxitu Fisikoen Koordinakundea Elkartea

Helbidea: Doctor Labayen Kalea 15 beh. 31012 Iruñea.
Posta elektronikoa: info@acodifna.org
Telefonoa: 948 366 739 / 676 99 39 90
Web: www.acodifna.org
Boluntarioak: Bai.
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- Aholkularitza laguntza teknikoetan eta laguntza-produktuetan.
• Boluntariotza-zerbitzua.
• Bonotaxi programaren kudeaketa (Antsoain, Berriozar eta Atarrabia).
• Sentsibilizazio sozialeko programa: Informazio-, aldarrikapen- eta sentsibilizazio-ekital-
diak, argazkigintza-ikastaroa, topaketen eta hitzaldien sustapena ikastetxe eta unibertsita-
teetan, eta abar.
• Komunikazio-arloa: webgunea, profil sozialak…
• Generoa eta desgaitasuna.

Zerbitzuen hartzaileak
Honako hauek dira ACODIFNAren zerbitzu eta jardueren hartzaileak: edozein desgaitasun
fisiko edo arlo anitzeko desgaitasuna duten pertsonak, mendekotasun-egoeran dauden
pertsonak eta haien familiak edo harreman-ingurunea. Eta Laneko Orientazioaren Zerbit-
zuan lanerako ezintasuna duten pertsonei laguntzen diegu

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Zerbitzua zein den, badira baldintza espezifiko batzuk zenbait jarduera edo zerbitzu erabilt-
zeko. Oro har, honako baldintza hauek daude:
• Desgaitasunaren eta/edo mendekotasunaren ziurtagiria izan.
• Entitateko bazkidea izatea.

ACODIFNA

OHARRAK
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3

KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Irabazi-asmorik gabeko elkartea, hartutako kalte zerebrala duten pertsonek eta haien ahai-
deek 1994an fundatutakoa.  Honako helburu hauek ditu: 

- Pertsonak errehabilitatzea ospitale-alta jaso eta gero, eta haien autonomia zein osasuna
indartzea etapa kronikoan zehar. 
- Informazioa, aholkularitza eta laguntza eskaintzea ingurune familiarrari. 
- Gizartea eta instituzioak sentsibilizatzea gerora sortutako desgaitasunen bat duten per-
tsonek egunerokoan aurkitzen dituzten behar eta zailtasunen inguruan. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Eguneko zentroa, desgaitasun neurologikoa duten pertsonentzat.
• Egoitza.
• Mendekotasunari Arreta emateko Zentroa.
• Errehabilitazio-zerbitzu espezializatuak.
• Eguneko zentroa, adineko pertsonentzat.

Programa bakoitzaren barnean, honako zerbitzu hauek eskaintzen zaizkio kalte zere-
brala duen pertsonari:
- Medikuntza errehabilitatzailea.
- Errehabilitazio neuropsikologikoa.
- Fisioterapia.
- Logopedia.
- Terapia okupazionala.
- Jarduera okupazionalak.
- Aisia, denbora libre eta oporraldiko jarduerak. 

Familiari eskaintzen zaizkion zerbitzuak:
- Informazio- eta aholkularitza-programa.
- Laguntza psikologikoa.
- Familien eskola.
- Boluntariotza-zerbitzua.

Zerbitzuen hartzaileak
Hartutako kalte zerebrala duten pertsonak eta haien familiak. 

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Eguneko zentroa: 18 eta 65 urte bitarteko pertsonak, hartutako kalte zerebrala dutenak.
Mendekotasun aitortua.  

Egoitza-zerbitzua: egoitza-izaerako zerbitzua,  18 eta 65 urte bitarteko pertsonentzat, baldin

ADACEN
Kalte Zerebralaren Nafarroako Elkartea

Helbideak: Zolina Bidea, zk.g. 31192 Mutiloa.
Buenaventura Iñiguez Kalea, 7, atzealdea Iruñea (ADACEN Fundazioa)
Posta elektronikoa: info@adacen.org
Telefonoa: 948 17650/ 948 77 46 39 (Fundazioa).
Web: www.adacen.org
Boluntarioak: Bai.
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eta arrazoi desberdinengatik arazoak badituzte haien etxean berean bizitzeko. Badira leku
batzuk urgentzia- edo atsedenaldi-egoeretarako. Mendekotasun aitortua. 

Mendekotasunaren Arreta Zentroa: Erregimen anbulatorioko zentroa, adin-mugarik
gabea. Hasierako balorazioa, tratamendu errehabilitatzaileak, familia-laguntza eta jarduera
okupazionalak eskaintzen dira. Arretaren intentsitatea 2 eta 5 egun bitartekoa izan daiteke
astean, beharren eta eskariaren arabera. 

Errehabilitazio-zerbitzu espezializatuak: errehabilitazio-zerbitzu intentsiboa arazo jakin
batzuk izan dituzten pertsonentzat, hala nola iktusa, traumatismoak, muineko lesioak,…

Eskaintzen da: errehabilitazioa etxean bertan, laguntza pertsonalizatua Iruñeko edo Muti-
loako zentroetan eta / edo arreta egoitza-zentroetan. 

Eguneko zentroa, adineko pertsonentzat: 65 urtetik gorako pertsonentzat, kalte neurolo-
gikoren bat badute (kalte zerebrala...); arreta-modalitate malguak eskaintzen dira. Azpilagaña
auzoan dagoen zerbitzu komunitario bat da, eta hango edo inguruko auzoetako per-tsonak
artatzen ditu.

ADACEN

OHARRAK
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4

KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
ADELA Navarra irabazi-asmorik gabeko entitate bat da, eta alboko esklerosi amiotrofikoa
duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea du helburu nagusi, baita haien familiarenak eta in-
gurukoenak ere, eskaintzen dituen zenbait zerbitzuren bitartez. 

Bestalde, iritsi publikoa eta osasun arloko erakundeak sentsibilizatu nahi ditu  gaixotasun
horretaz eta hark dakarren guztiaz. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Fisioterapia.
• Logopedia.
• Gizarte-lana.
• Elkarri laguntzeko bilkurak.
• Profesional soziosanitarioen hitzaldiak.
• Laguntza teknikoen maileguak.

Zerbitzuen hartzaileak
Alboko esklerosi amiotrofikoa duten pertsonak eta/edo haien familiakoak. 

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Elkarrizketa bat izatea gizarte-langilearekin eta entitateko kide egitea.

ANELA
Alboko Esklerosi Amiotrofikoaren Elkartea

Helbidea: Mendigorria kalea, 12 zk. behea. 31015 Iruñea.
Posta elektronikoa: info@anelanavarra.es
Telefonoa: 630 114 024
Web: www.anelanavarra.es
Boluntarioak: Ez.
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ANELA

OHARRAK
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5

KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Esklerosi Anizkoitza Nafarroa irabazteko asmorik ez duen erakundea da, 1995ean sortua, gaixo-
tasun hori duten pertsonei eta beren senitartekoei beren beharretarako egokia den arreta ema-
teko, beren bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin. Diziplina anitzeko profesional-talde baten
bitartez –Fisioterapia, Terapia Okupazional, Psikologia, Gizarte Lan, Petö-errehabilitazioa, Lo-
gopedia, zaintzaleak, eta abar– tratamendu integrala eta indibidualizatua eskaintzen da. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Gure zentroan, ikuspegi  integral eta sozio-sanitario batetik lan egiten da gaixotasunaren
diagnosia duten pertsonekin eta haien familiekin. Diziplina anitzeko tratamendu bat es-
kaintzen dugu, besteak beste balorazio, errehabilitazio, jarraipen eta laguntza sozio-familia-
rraren inguruko beharrei erantzuten diena.

Arreta Integrala
• Errehabilitazio fisikoa.

- Fisioterapia.
- Logopedia.
- Terapia okupazionala.
- Petö-errehabilitazioa.

• Arreta psikologikoa.
- Arreta psikologikoa gaixotasunaren diagnosia duten pertsonei eta haien familiei. 
- Lan kognitiboa.

• Arreta soziala.
-Gizarte-lanaren zerbitzua, gaixotasunaren diagnosia duten pertsonentzat eta haien fa-
milientzat.

Eguneko Zentroa
Neurologiaren arloko endekapenezko gaixotasunek jota dauden eta  mendekotasun-graduren
bat duten pertsonentzat da.  Nafarroako Gobernuarekin itundua. 18 eta 65 urte bitarteko era-
biltzaileei zuzenduta dago. Eguneko erregimena duen arreta-zentro bat da, eta, han, diziplina
anitzeko errehabilitazioa lantzeaz gainera, garraio- eta jantoki-zerbitzuak ere eskaintzen dira. 

Dinamizazio eta Sentsibilizazio Soziala
Intereseko gaiei buruzko ikastaro eta hitzaldien zikloa. Sentsibilizazio soziala lantzeko ekint-
zak: EAren Mundu Eguna.  

Orientazio Nutrizionalaren Kontsulta
Neurologiaren arloko endekapenezko gaixotasun batek jota dauden pertsonei zuzendua,
elikadurak prebentzioan duen eragina aztertu eta bizi-kalitatea hobetzeko.

Zerbitzuen hartzaileak
Esklerosi Anizkoitzak eta Neurologiaren arloko endekapenezko beste gaixotasun batek jo-
tako pertsonak, baita haien familiak eta gizarte-ingurunea ere.

ADEMNA
“Esklerosi Anizkoitza Nafarroa” Elkartea

Helbidea:  Lerin Kalea, 25 beh., 31013 Antsoain.
Posta elektronikoa: info@ademna.es
Telefonoa: 948 384 396
Web: www.esclerosismultiplenavarra.com
Boluntarioak: Bai.
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Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Entitateko kide izan behar da zerbitzuak jaso ahal izateko; salbuespena dira eguneko zen-
troan Nafarroako Gobernuarekin itundutako lekua duten erabiltzaileak. Sentsibilizazio-jar-
duera guztiak gizarte osoari irekita daude oro har.

ADEMNA

OHARRAK
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Nor gara?
ADISCO – Desgaitasunen bat duten Corellako pertsonen elkartea erreferente bat da, gizar-
teratze- eta laneratze-arloetan, Corellan eta inguruko eskualdean. Gure Enplegu Zentro Be-
reziaren bitartez, enplegua ematen diegu desgaitasunen bat duten 70 pertsona baino
gehiagori, eta enplegu arruntean laneratzeko aukera ematen diegu aukera hori duten era-
biltzaileei. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Laneratze- eta gizarteratze-programa Enplegu Zentro Bereziaren bitartez.
• Aisia eta denbora librearen okupazioa.

Zerbitzuen hartzaileak
Desgaitasunen bat duten pertsonak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
• %33ko edo handiagoko desgaitasun bat aitortua izatea.
• Lan egiteko adina izatea (16 urte).

ADISCO
Desgaitasunen Bat Duten Pertsonen Corellako Elkartea 

Helbidea: Industriagunea, B Kalea, 4, 31591 Corella.
Posta elektronikoa: adiscocee@velasadisco.com  joseantonio@velasadisco.com
Telefonoa: 948 781 413
Web: www.velasadisco.com   www.cinecorella.es
Boluntarioak: Bai.
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ADISCO

OHARRAK
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Nor gara?
Nafarroako Alzheimerren Erien Senideen Elkartea, AFAN, irabazi-asmorik gabeko elkarte
bat da, onura publikokoa deklaratu zena 1996an; 2014an, osasun-zentro gisa izendatu zuen
Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak. Informazioa, prestakuntza eta laguntza
emozionala eskaintzen dizkie Alzheimerrak eta beste dementzia batzuek jotako pertsonen
laguntzaileei eta ahaideei. Bi egoitza ditugu helburu horretarako, bata Iruñean, eta bestea
Tuteran, baina Nafarroa osoari erantzuten zaio.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Aholkularitza eta laguntza zainketa-prozesuan zehar:  laguntza indibidualizatua, telefono
edo bitarte telematiko bidezko laguntza, laguntza-taldeak, laguntza etxean bertan.
• Arreta psikologikoa.
• Prestakuntza eta oroimen-tailerrak.
• Boluntariotza-zerbitzua.
• Dibulgazioa eta sentsibilizazioa.

Zerbitzuen hartzaileak
Aholkularitza eta arreta psikologikoa Alzheimerra eta beste nahasmendu batzuk dituzten
pertsonen familientzat dira, bereziki zaintzaile nagusi deitzen zaion horrentzat.  AFAN el-
kartean eskaintzen dugun prestakuntzak tresnak ematen dizkie gaitz horiek eragindako
pertsonak haien etxebizitza, erakunde edota zerbitzu-zentroetan (Udaletan, beste elkarte
batzuetan…) artatzen dituzten zaintzaile eta profesionalei.

Boluntarioek gaixoa zaintzen dute, zaintzaile aritzen diren ahaideek atsedena hartzeko den-
bora-tarteak izan ditzaten.

Azkenik, elkartea sentsibilizazioaren bidez saiatzen da herritarrek –oro har– kontzientzia har
dezaten zer zailtasun sortzen diren dementzia bezalako gaixotasun bati aurre egiteko orduan.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Artatzen diren pertsonak dementzia duten pertsonen ahaide zaintzaileak izatea da bal-
dintza nagusia. 

Baliabideak optimizatzearen garrantzia oinarri hartuta, prestakuntza eskaintzen dugu Na-
farroa guztian zehar; halaber, osasun-etxeei zein gizarte-zerbitzuei eskatzen diegu informa-
zioa helaraz diezaieten gaiaren gaineko interesa izan dezaketen pertsona guztiei, ez
dementzia duten pertsonen zaintzaileei edota bazkideei bakarrik.

Arreta psikologikoak, aholkularitzak, boluntariotzak, zaintzaileentzako memoria-tailerrak
eta  prestakuntza-tailer batzuek bazkide egitea eskatzen dute.

AFAN
Nafarroako Alzheimer Gaixoen Senideen Elkartea

Helbidea: Pintor Maeztu Kalea, 2 beh. 31008 Iruñea. 
Zaragozako etorb. 1 zk., ezk. solairuartea. Tutera.
Posta elektronikoa: afan@alzheimernavarra.com / tudela@alzheimernavarra.com
Telefonoa: 948 410 299 / 948 275 252
Web: www.alzheimernavarra.com
Boluntarioak: Bai.
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AFINA
Nafarroako Fibromalgiaren, Neke Kronikoaren 
Sindromearen eta Sentsibilitate Kimikoaren Sindromearen Elkartea

Helbidea: San Cristobal Kalea, 50. 31015 Iruñea (Munduko Parkearen barruan).
Posta elektronikoa: info@afinanavarra.es
Telefonoa: 948 135 333/ 619011042
Web: www.afinanavarra.es
Boluntarioak: Bai.

Nor gara?
AFINA irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da, 1998an eratua, eta onura publikokoa deklara-
tuta dago; halaber, EFQM bikaintasun- eta kalitate-ziurtagiria du. 

Helburua da Fibromialgiak (FM), Neke kronikoaren sindromeak (SFC) eta Sindrome kimiko
anizkoitzak (SQM) jotako pertsonen bizi-kalitatea hobetzea, baita haiek eragindako desgai-
tasuna eta mendekotasuna prebenitzea ere.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Arreta indibidualizatuaren programa eta lege zein lan arloetako aholkularitza: helburua
da informazioa, orientabidea eta laguntza eskaintzea gaixotasunek eragindako pertsonei eta
haien ahaideei gaixotasunari lotutako esparru guztiei buruz: pertsonala, familiarra, soziala,
lanekoa, juridikoa, eta abar.
• Berrikaskuntza psikologikorako tailerrak. Berrikaskuntza psikologikorako tresnak es-
kaintzen dira, antsietatea eta/edo estresa murrizteko edo ezabatzeko. Tailerrak banakoentzat
nahi taldeentzat egiten dira.
• Errehabilitazio oso espezifikoko programa: FM/SFC/SSQM gaixotasuna duten pertsonen
osasun biopsikosoziala hobetzera bideratuta dago, patologia horientzat espezifikoak diren
mugimendu-serieak eginez. Entitateak berak prestatutako fisioterapeuta batek gidatzen du
programa. Gure erkidegoko 20 aldetan baino gehiagotan eskaintzen da zerbitzua.
• Elikadura terapeutikoko programa: elikadura biologikoan oinarritzen da substantzia ki-
mikorik gabeko elikagaiak jaten direla ziurtatzeko; izan ere, inguruneko toxikoek edo subs-
tantzia kimikoek funtsezko garrantzia dute “sentsibilitate zentralekoak” diren gaixotasun
horien garapenean. Horregatik, besteak beste saski ekologikoak, sukaldaritza terapeutikoko
tailerrak, solasaldiak eta hitzaldiak eta abar eskaintzen ditu.
• Patologien gaineko sentsibilizazio-, hedapen- eta gizarteratze-programa: FM/SFC/SSQM
gaixotasunak ezezagunak dira banakako, lan, osasun eta gizarte mailetan. Horregatik, AFI-
NAren helburu nagusietako bat da patologien eta haien tratamenduaren gaineko informazio
eta prestakuntza eguneratua eskaintzea eragindako pertsonei, profesional soziosanitarioei,
entitateei eta, oro har, herritar guztiei.

Zerbitzuen hartzaileak
Funtsean, hiru patologia horietako edozeinen diagnosia duten edo diagnosi-prozesuan dau-
den pertsonak, baina, baita ere, herritarrak oro har, langile soziosanitarioak, Administrazio
Publikoa edo beste patologia batzuk dituzten pertsonak, baldin eta min kronikoa badute eta
programak onuragarriak bazaizkie.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Programa-motaren arabera. Arreta indibidualizatuko programarako, eta orobat patologien
gaineko sentsibilizazio/gizarteratze programetarako, ez da inolako baldintza berezirik behar,
aurretiko hitzordua eskatzea bakarrik.

KONTAKTU DATUAK
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Gainerako programetarako, honako baldintza hauek daude:
• Izen-ematearen ordena (lehentasuna izanen dute AFINAko bazkideek bazkide ez direnen
aurretik).
• Jarduera bakoitzeko gastuaren zati bat ordaintzea (aurretik ezarrita daude, eta prezio des-
berdina AFINAko bazkideentzat eta ez-bazkideentzat).
• Jarduera bakoitzean indarrean dauden funtzionamendu-protokoloak betetzea.

AFINA

OHARRAK
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Nor gara?
ALCER NAVARRA (giltzurrun-gaixotasunen aurkako elkartea), 1977. urtean sortu zen Nafa-
rroan, giltzurrun-gutxiegitasun kronikoa (GGK) zuten pertsona-talde batek osatua; izan ere,
helburu berberaren alde borrokatzen den talde bat sortu beharra ikusi zuten, haien bizi-ka-
litatea ahalik eta gehiena hobetzeko eta arazo berbera duten beste pertsona batzuen ara-
zoak konpontzen ahalegintzeko.
Helburu komunak dituen talde bateko kideak izanik, kontuan hartu behar dituzte kolekti-
boan sor daitezkeen beharrak eta eskaerak, eta, hortaz, horren aurrean aritu beharko dute;
izan ere, lan hori ez da Zuzendaritza Batzordeko (elkartearen organo ordezkaria baita) ki-
deen lana bakarrik, baizik eta elkarteko kide diren pertsona guztiek modu aktiboan inpli-
katu beharko dutela, elkartean egiten diren jarduerak eta lanak arrakastatsuak suertatuko
badira.
Gure lana garatzeko, zenbait entitate zein erakunde publikok ematen dizkiguten diru-lagunt-
zak ditugu, baita gure kideek urteko kuotaren bitartez ematen dutena –horixe da gure diru-
sarrera propio bakarra– edota jasotako dohaintzak ere. Laguntza handiagoa izateko, ALCER
Navarra ALCER elkartearen federazio nazionalean (Madrilen du egoitza) sartu zen, gaine-
rako ALCER probintzialak bezalaxe. 2013ko abendutik, COCEMFE Navarraren barnean dago,
desgaitasun organikoaren entitate gisa.
1984ko maiatzaren 9an, ALCER Navarra onura publikoko elkarte deklaratu zen.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Giltzurrun-gaixoaren bizi-kalitatearen programa:
Programak giltzurrun-gaixoaren bizi-kalitatea ahalik eta gehiena hobetzea du helburu,
haren bizi-esparru guztietan eta eskaintzen diren honako zerbitzu hauen bitartez:

• Aholkularitza dietetikoa. 
• Aholkularitza psikologikoa.
• Gestio soziala.

Bizi-kalitateaprogramaren bitartez, giltzurruneko gaixotasun kronikoa duten pertsona guz-
tien oinarrizko premiak estaliko ditugu haren esparru desberdinetan; horrela, gaixotasuna
diagnostikatu aurreko unean zuten bizi-kalitateari eutsi ahal izanen diote. Alde batetik, es-
taldura emanen diogu esparru psikologikoari, gaixoak gaixotasunaren aurrean dituen emo-
zioak, beldurrak eta sentsazioak hitzez adieraz ditzan. Bestetik, elikaduraren arloan ere esku
hartuko dugu, giltzurrun-gaixotasunaren barnean –edozein fasetan– funtsezkoa baita elika-
dura, eta, horregatik, elikadura pertsonalizatu egiten dugu gaixo bakoitzaren premia espe-
zifikoak kontuan hartuta. Era berean, gaixoen premia sozialak estaliko ditugu arreta
sozialaren bitartez, non gaixoak harrera, informazioa eta orientazioa jasoko baitu erabilgarri
dituen prestazioei buruz, bere egoera “berria” arintzeko aukera izan dezan detektatutako
premien estaldura bermatuz. Eta, azkenik, aisia inklusiboaren programazioa ere eskaintzen
dugu, pertsonaren osoko esperientzia eta oinarrizko giza eskubide bat baita, gaixoaren it-

ALCER
Giltzurruneko Gaixotasunen Aurkako Elkartea

Helbidea: Monasterio de la Oliva 29, eskuineko solairuartea, 31011 Iruñea.
Posta elektronikoa: info@alcernavarra.org
Telefonoa: 948 278 005
Web: www.alcernavarra.org
Boluntarioak: Ez.
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xialdi-egoerak eta bakardade soziala saihestuko dituena.
• Sentsibilizazio sozialeko programa organoak emateari buruz.
Gaur egun, transplanteak egiten dituen zentro bat dago Nafarroan, hain zuzen Nafarroako
Unibertsitatea klinika, transplanteen koordinakunde bat duena;   transplante autonomikoko
koordinatzaile bat dugu, Nafarroako ospitaleguneko transplanteen koordinatzaile bat, adi-
tuak bizirik dagoen pertsona baten giltzurrun-transplantean… baina, horrek guztiak kate-
moduan funtziona dezan, ezinbestekoa eta funtsezkoa da halako organo-emateak eta
transplanteak ahalbidetzen dituen kontzientziazio eta sentsibilizazio sozial bat egotea, be-
reziki bizidunen organo-ematearen moduan; modu horretan, gizarteak barneratu eginen
du organo-ematearen “modalitate berri” hori, normalizatu egin dadin sozial zein kulturalki.
Izan ere, horri esker, orekatu ahal izanen da gorpuen mende dauden transplanteen behera-
kada (hala gertatuko balitz), horixe baita  duela oso urte gutxi arte gaixotasun kroniko bat
zuen pertsona bati Nafarroan eskaintzen zitzaion aukera bakarra. Bizidunen organo-emate
horiek gabe, ezin izango litzateke abiarazi giza talde mediko hori guztia, zeina bizidunen ar-
teko transplantearen “miraria” gauzatzen baitu. Kontzientziazio eta sentsibilizazio sozialik
gabe ez dago organo-ematerik, eta organo-emailerik gabe ez dago transplanterik.

Zerbitzuen hartzaileak
Giltzurrun-gutxiegitasun kronikoaren (GGK) diagnosia duten gaixo nafar guztiak, baita haien
ahaideak eta lagunak ere, gure zerbitzuak  erabili nahi izanez gero. Era berean, organo-ema-
teari buruzko informazioa eskuratu nahi duten pertsona guztiak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Aholkularitza dietetikoa eta psikologikoaren zerbitzuak erabiltzeko, gure entitateko kidea
izan behar da. Gaixoak zerbitzu horien parte bat ordaindu behar du, hain zuzen ere, 5€ kont-
sulta bakoitzeko. Harrera eta kudeaketa sozialeko zerbitzua doakoa da, giltzurruneko gai-
xotasun kronikoa duten pertsona edota haien ahaide guztientzat.
Ez dago baldintzarik gainerako zerbitzuak erabiltzeko; besterik gabe, gogoa izatea giltzu-
rrun-gutxiegitasun kronikoaren diagnosia duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzearen al-
deko lana egiten duen entitate baten parte izateko. 

OHARRAK
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AMIFE
Desgaitasun Fisikoa Duten Pertsonen 
Estellerriko Elkartea

Helbidea: Puy Kalea, 11, beh. 31200 Lizarra.
Posta elektronikoa: info@amife.es
Telefonoa: 948 383 898
Web: www. amife.es
Boluntarioak: Bai.

Nor gara?
Desgaitasun fisikoa duten pertsonen Estellerriko elkartea, AMIFE, irabazi-asmorik gabeko
entitate bat da, 2011. urtean fundatutakoa. Desgaitasun fisikoa duten pertsonen eskubideak
bultzatzea du helburu, baita oztopo arkitektonikoak desagerrarazten eta irisgarritasuna ho-
betzen laguntzea ere, herritar guztiek baldintza berdinetan mugitzeko aukera izan dezaten.

Eskaintzen diren Programak / Serbitzuak
• Eskola-sentsibilizazioa: urtero, Estellerriko ikastetxeetara eta Lehen Hezkuntzako 5. mailara
joaten da, irisgarritasun eta egokitasunaren gaineko oinarrizko nozioen berri ematera.
• Fisioterapia: desgaitasuna duten bazkideentzat, baita haien zaintzaile zuzenentzat ere.
• Psikologia: arreta psikologiko zuzeneko programa, desgaitasuna duten bazkideen ahaide
zuzenentzat.
• Aholkularitza eta informazioa irisgarritasun unibertsalaren gaian.
• Autolaguntzako talde informalak; oporraldi egokituko programa.

Zerbitzuen hartzaileak
Desgaitasuna duten pertsonak eta desgaitasuna duten pertsonen zaindari zuzenak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Desgaitasuna duten pertsonak eta desgaitasuna duten pertsonen zaindari zuzenak.

KONTAKTU DATUAK
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Nor gara?
AMIMET elkartea lanean ari da desgaitasunen bat duten pertsonen behar, eskaera eta nahiei
erantzuteko, bai gizarte-arloan, bai lan-arloan, eta betiere Erriberako inguruan. “Desgaitasu-
nen bat duten Erriberako pertsonak erabat gizarteratzea da gure helburua, betiere haien au-
tonomia pertsonala oinarri hartuta eta eskubide osoko oinarrizko eskubideak gozatuz
komunitatean”. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Mugikortasun-garraio zerbitzua ibilgailu egokituetan bai elkartearen jardueretarako bai
Enplegu Zentro Berezira joateko. 
• Laguntza teknikoen doako mailegua: laguntza teknikoen aldi baterako maileguak, balia-
biderik ez duten pertsonentzat.
• Osasuna hobetzeko programak: programa honek osasuna hobetzea eta hari eustea es-
kaintzen du, fisioterapia, logopedia eta psikologiako zerbitzuen bidez, eta bai bizitzeko ohi-
tura osasungarriak bultzatzen dituzten mintzaldi eta tailerren bidez ere.  

- Bakarkako arreta psikologikorako zerbitzua: aholkularitza psikologikoa eta esku-
hartze psikologiko indibiduala.
- Taldekako arreta psikologikorako zerbitzua: autoestimua, trebetasun sozialak eta
abar lantzeko tailerrak.

• Aisia eta denbora libreko programa. Txangoak eta aisiako jarduerak, kulturakoak, kiro-
lekoak, desgaitasuna duten pertsonen autonomia eta normalizazioa bultzatzeko.
• Lan-orientaziorako zerbitzua. Enpresa-prospekzioa eta lan-bitartekotza. Enplegu-poltsa-
ren kudeaketa lan-munduan txertatzea sustatzeko eta enplegagarritasuna hobetzeko, coa-
ching metodologiaren bidez. Autoestimu tailerrak, trebetasun soziolaboralak eta
enplegurako gaitasunak. Enpresaren Gizarte Erantzukizuna sustatzea inguruko enpresetan.  
• Boluntariotza: transferentziak, garraio egokitua, gurpildun aulkien erabilera. Prestakuntza,
kudeaketa jardueretan laguntzeko.
AMIMETen boluntariotza funtsezko zutabea da. Boluntarioen elkarlan altruistari esker, AMI-
METek jarduerak garatzen jarraitu dezake aisia- eta sentsibilizazio-programan. 
Zer lan egiten dituzte gure boluntarioek?

- Laguntza, Garraio Egokituko Zerbitzuan.
- Laguntza eta lagun egitea aisiako jardueretan.
- Elkarlana, AMIMETen herri-lasterketan.
- Elkarlana, elkartasunezko azoketan.
- Laguntza, sor daitezkeen beste lan jakin batzuetan.

• Kirol klub filiala: kirol klubaren helburua da desgaitasuna duten pertsonei kirola gertu-
ratzea eta beren beharretara egokituta egitea kirola. Urtero, AMIMETen herri-lasterketa egi-
ten dugu, azaroko hirugarren igandean. 

AMIMET
Desgaitasunen Bat Duten Pertsonen Nafarroako 
Erriberako Elkartea

Helbidea: Industriagunea. 13 bidea. Tutera.
Posta elektronikoa: social@amimet.com
Telefonoa: 948 841 100
Web: www.amimet.com
Boluntarioak: Bai.
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AMIMET

• Enplegu Zentro Berezia-CEE Canraso: enplegu zentro honetan, desgaitasuna duten Tute-
rako Merinaldeko 100 pertsona inguruk lan egiten dute. Inguruko enpresetan legea betetzea
sustatzen du, eta desgaitasuna duten pertsonen autonomia bultzatzen du. 
• Sentsibilizazio-programa: sentsibilizazio-jarduera desberdinak desgaitasunaren gaian gi-
zarterako, besteak beste, elkartasunezko azokak, ginkanak, “Sumando Capacidades”, eta
abar.

- “EDUCANDO-T” proiektua. Desgaitasunaren arloko sentsibilizazioa eta kontzientzia
harraraztea, Tuterako eta merinaldeko herrietako ikastetxeetan. Jarduera desberdinak
egiten dira: ipuin-kontalariak, jolas integratzaileak, kirol egokitua, “Taller de Legos y ciu-
dades accesibles”, sentsibilizazioko eta irisgarritasuneko mintzaldiak.

• Amimet berdintasunaren alde. Berdintasun plan bat dugu, 2017an berritua. Jardunaldi,
tailer eta jarduera desberdinak egiten ditugu, gizon eta emakumeentzat, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko eta jardunbide egokiak sustatzeko, bai lanean eta
bai eguneroko bizimoduan ere. 
• Udaleku inklusiboak. Udako hilabeteetan (uztailean eta abuztuan), hiri-kanpalekuak egi-
ten ditugu desgaitasuna duten eta ez duten haurrentzat. Haietan, jarduera desberdinak eta
txangoak egiten dira, eta pertsonarekin eta bere familiarekin lan egiten da, batetik, gatazkak
konpontzeko, eta, bestetik, bere autonomia sustatuko duten ohiturak hartzeko.

Zerbitzuen hartzaileak
Zerbitzu guztiak desgaitasuna duten Erriberako pertsonentzat eta beren familientzat dira.
Desgaitasunik eduki ez arren, erakundeko kide izateko interesa eta bere helburuak eta ba-
lioak partekatzeko interesa eduki dezaketen guztientzat ere badira.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Zerbitzuak eskuratzeko betebeharrak hauek dira:

- %33ko edo gehiagoko desgaitasuna izatea edo senitartekoa izatea. 
- Erakundeko bazkidea izatea (ez da nahitaezkoa zerbitzu batzuetarako, baina komeni-
garria da, aplikatzen diren deskontuei onura ateratzeko).
- Ez dago sartzeko betebeharrik, boluntariotzako eta sentsibilizazioko programaren ka-
suan.
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Autismoko Nafarroako Elkartea (ANA) irabazteko asmorik gabeko elkartea da, Autismoaren
Espektroko Nahasmenduaren (AEN) diagnostikoa zuten seme-alabak zeuzkaten familien
talde batek 2012an sortu zuena. Laguntzak, zerbitzuak eta aukerak emanda, autismoa duten
pertsonen eta beren ingurukoen bizi-kalitatea hobetzen eta bultzatzen laguntzen du, eta
bai, eskubide osoko herritar gisa, haien gizarteratzea errazten ere. Horretarako, elkarteak
erantzun osoa eta pertsonalizatua garatzen du, haien beharretara egokituta dagoena.

Eskaintzen diren programak/zerbitzuak
Programak
• Harrera-programa.
• Informazio-programa .
• Familiei laguntzeko programa.
• Sentsibilizazio-programa.
• Dibulgazio-programa.
• Kirol egokituko programa.
• Familiek eskatutako prestakuntza-programa.
• Prestakuntza-programa profesional eta boluntarioentzat.
• Ingeles-programa egokitua piktogramekin.
• Irakurtzeko eta idazteko programa, eta curriculum-laguntza.
• Boluntariotza-programa.
• Diagnostiko-programa.
• EAN esku-hartze terapeutikoko programa.

Zerbitzuak
• Harrera egitea berriki diagnostikatu dituzten neska-mutikoen familiei edo AEN izan deza-
keten susmoa dutenei. 
• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa.
• Murgiltze osoa-prestakuntza intentsiboa Espainia osoko familientzat.
• Esku-hartze terapeutikoa-on line tutoretza Espainia osoko familientzat.
• Diagnostikoa eta txosten diagnostikoa.
• Esku-hartze terapeutikoa AEN duten pertsonengan.
• Integrazio sentsoriala.
• Estimulazio multisentsoriala.
• Udako eskola eta Eguberrietakoa, esku-hartze terapeutikoarekin.
• Kanpaldia nerabeentzat.
• Trebetasun sozial inklusiboak ingurune naturalean.
• Kirol egokitua: paddlea, eskia, igeriketa eta entrenatzaile pertsonala obesitate edo gizenta-

ANA
Autismoaren Nafarroako Elkartea 

Helbidea: Iruñeko egoitza: Urdazubiko Monasterioaren kalea, 36 1.b. Iruñea: San
Pedro taldea 12, Solairuartea ezk. eta esk. eta 1. eskuina. Tutera: Camino San Marcial,
27 Centro Cívico Lestonnac.
Posta elektronikoa: Zuzendaria:  paula.ana@autismonavarra.com
Gizarte-langilea: arianna.ana@autismonavarra.com;
Telefonoa: 631 172 864 / 675 077 977
Web: www.autismonavarra.com/
Boluntarioak: Bai.
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sunari aurrea hartzeko proiektu batean.
• Prestakuntza familientzat etxean.
• Prestakuntza familia eta profesionalentzat.
• On line prestakuntza, urte osoan irekia, familia eta profesionalentzat.  
• Osasun Lanbideetarako Prestakuntza Jarraituko Batzordeak egiaztatutako prestakuntza.
• Laguntzen eta baliabideen informazioa.
• Materialen liburutegia.

Zerbitzuen hartzaileak
Espektro Autistaren Nahasmendua (EAN) edo haren ezaugarriak dituzten pertsonak eta
haien familiak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Ez dago.

OHARRAK
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
ANADI Diabetesaren Nafarroako elkartea da, eta 1983an sortu zen irabazi-asmorik gabeko
entitate gisa, honako helburu nagusi hauekin: diabetesak jota dauden pertsonen bizi-kali-
tatearen hobekuntza bultzatzea eta defendatzea, eta prebentzioa lantzea haren garapen
pandemikoan eta gaixotasunari lotutako zailtasunetan. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
ANADI elkartean, arreta integral eta pertsonalizatua eskaintzen diegu diabetesak jotako
pertsonei eta haien familiei. Gure kolektiboaren bizi-kalitatea hobetu nahi dugu honako zer-
bitzu hauen bitartez:

Arreta Soziala
• Informazioa, balorazioa eta orientazioa erabilgarri dauden prestazio eta zerbitzuei buruz:
desgaitasun-ziurtagiria, mendekotasunaren balorazioa, prestazioa diabetesak jotako adin-
gabeak zaintzeagatik, lanerako ezintasuna…
• Esku-hartzea hezkuntza-zentroetan: hezkuntza-bitartekaritza, aukera-berdintasuna.
Kontaktua: Cristina Azagra. trabajadorsocial@anadi.es

Erizaintza
• Diabetesari buruzko prestakuntza ematea diabetesak jotako pertsonei eta haien familiei.
• Elikadurari buruzko aholkularitza indibidualizatua diabetesak jotako pertsonei. 
• Diabetesari buruzko prestakuntza jubilatu-etxeetan, osasun-etxeetan… 
• Diabetesari buruzko hezkuntza diabetesak jotako adingabeen irakasle, zaintzaile eta beste
profesional batzuei.
• Osasun-arreta diabetesak jotako adingabeentzako kanpamentu,  jarduera eta topaketetan.
• Koordinazioa diabetes-materialean espezializatutako enpresekin. 
Kontaktua: Arantxa Bujanda. enfermeria@anadi.es

Psikologia
• Esku-hartze psikologiko indibidual eta familiarra diabetesak jotako pertsonentzat.
• Elkartze-taldeak egitea diabetesak jotako pertsonekin eta haien familiekin.
• Diabetesak jotako adingabeen irakasle, zaintzaile eta beste profesional batzuentzako ahol-
kularitza.
Kontaktua: Raquel Hernández Soto. psicologo@anadi.es

• Gure entitateari buruzko informazio, sentsibilizazio eta dibulgazio soziala.
• Kirol- eta diabetes-jarduerak.
• Diabetesak jotako adingabeentzako hezkuntza-inklusioko proiektua.

ANADI
Nafarroako Diabetes Elkartea

Helbidea: Curia Kalea, 8 beh. 31001 Iruñea.
Posta elektronikoa: info@anadi.es
Telefonoa: 948 207 704
Web: www.anadi.es
Boluntarioak: Bai.
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• Cuidándonos proiektuak: II motako diabetesak jotako pertsonentzako arreta espezifikoa.

Zerbitzuen hartzaileak
Diabetesak jota dauden pertsonei eta haren familiei zuzentzen die arreta gure entitateak,
haien garapen pertsonalean lagundu eta gaixotasun kronikoa kudeatzen gaitzeko.

Halaber, herritar guztientzat, II motako diabetesaren garapen pandemikoari aurre egiteari
buruz.

Gaixotasuna hasten denetik eskaintzen du arreta ANADIk, eta gizarte, hezkuntza eta osasun
arloetako zerbitzu publikoekin koordinatutako arreta integrala eskaintzen du. Horrela, gure
kolektibo hartzailea oso heterogeneoa da, eta haurtzarotik hasita hirugarren adinera arte
zabaltzen da; izan ere, profilak oso bestelakoak dira pertsonak pairatzen duen diabetes mo-
taren arabera.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Diabetesak jotako pertsonak eta gure zerbitzuak eskatzen dituzten familiak. 

ANADI

OHARRAK
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
ANAPAR irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da, eta, hartan, Parkison gaixotasuna duten
pertsonak, haien ahaideak eta lagunak biltzen dira jarduerak egiteko, ezagutzak eta espe-
rientziak partekatzeko eta zailtasunak konpontzeko bideak aurkitzeko, betiere zentzu po-
sitibo batean. Erakunde hauen barnean dago: Espainiako Parkinson Federazioan, COCEMFE
Navarran (desgaitasunaren fisikoa eta organikoa duten pertsonen Nafarroako elkarteen fe-
derazioa) eta, beraz, CERMIn.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Programa orokorra: honako hauek barne direla: jendeari arreta egitea, telefono bidezko
arreta, administrazio-lanak, kontu-kudeaketa, eta abar. 
• Garraio egokituko programa: joan-etorriak etxetik elkartera eta elkartetik etxera.
• Gizarte-programa: honako jarduera hauek barne direla: laguntza eta diru-laguntzen ku-
deaketa, arreta sozial eta familiarra, programak eta memoriak egitea, konponbideak aurkit-
zea gaixoen eta haien familien behar-egoeren aurrean, informazioa ematea gizarte- eta
familia-baldintzak hobetzera bideratutako baliabideei eta laguntza indibidualei buruz, ko-
ordinazioa beste entitate batzuekin, oporraldi-programak, sentsibilizazio-kanpainak.
• Koru-programa: honako jarduera hauek barne direla: bokalizazio-ariketak, kantuak ikas-
tea, kontzertuak egitea.
• Kultura eta aisiako programa: honako jarduera hauek barne direla: zaintzailearen jardu-
naldiak, inauteria, Parkinsoni buruzko jardunaldiak Nafarroan, hitzaldiak, txangoak, seni-
detasun-bazkariak.
• Garapen fisiko eta kognitiboaren programa: fisioterapia; logopedia; terapia okupazionala;
laguntza psikologikoa; dantza, yoga. Taldekako eta/edo banakako saioak. Lana motrizitate
larri edo finaren mailan, ariketa fisiko-mentala, aho eta aurpegiko estimulazioa, laguntza
gaixotasunarekiko elkarbizitzan, erlaxazioa, luzatze-ariketak.  
• Kulturako eta aisiako programak, jarduera hauek hartzen dituena barnean: zaintzailea-
ren jardunaldiak, inauteriak, Nafarroako parkinsonari buruzko jardunaldiak, mintzaldiak,
txangoak, senidetasun-bazkariak.

Zerbitzuen hartzaileak
Parkinson-gaixotasunak jotako pertsonak, baita haien ahaideak eta zaintzaileak ere.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Herritar guztientzat zabalik daude gaixotasunari buruzko informazio- eta orientabide-jar-
duerak, baita antolatzen diren hitzaldiak ere. Bazkidea izan behar da errehabilitazio-jardue-
rak egiteko. 

ANAPAR
Nafarroako Parkinsonaren Elkartea

Helbidea: Aralar Kalea, 17 beh. Iruñea.
Posta elektronikoa: anapar2@hotmail.com
Telefonoa: 948 23 23 55
Web: www.anapar.org
Boluntarioak: Bai.
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OHARRAK
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Buruko gaixotasuna duten pertsonen eta beren familien harrera-, laguntza-, autolaguntza-,
arreta- eta ordezkaritza-mugimendu bat gara. 1987an sortu zen buruko osasun-arazoak zituz-
ten pertsonen eta haien senitartekoen ekimenez, buruko osasunaren arretara bideratutako
baliabide eza pairatu eta gero elkartzea erabaki baitzuten, alde batetik, egoera horri erantzu-
teko, eta, bestetik, baliabideak sortzea eta buruko osasun-arazoei lotutako estigma soziala eza-
batzea aldarrikatzeko.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Laguntza pertsonalizatuak ematen ditugu, bai gaixotasun mentala duten pertsonei bai haien
familiei eta inguruari; helburua da haien autonomia pertsonala eta bizi-kalitatea hobetzea eta
komunitaterako sarbidea   erraztea, eskubide osoko herritarren izaera ziurtatuz. 
• Informazioa eta orientabidea. 
• Informazioa eta orientabidea.
• Banakako laguntza.
• Talde-babesa.
• Psikoheziketa eta osasunaren sustapena.
• Gaitze psikosoziala.
• Estimulazio kognitiboa. 
• Autonomia sustatzea, mantentzea eta berreskuratzea.
• Babes soziala, aisia, denbora librea eta kultura. 
• Kirol egokitua.
• Oporrak eta joan-etorriak.
• Etxebizitza laguntzarekin, Aukera.
• Garraio egokitua.
• Psikoheziketa-laguntza espetxe-esparruan.
• Esku-hartze Soziokomunitarioko Zerbitzua (Nafarroako Gobernuarekin itundua).
• Bana-banako babes soziala gazteentzat.
• Zerbitzu juridikoa.

Zerbitzuen hartzaileak
Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak eta haien ahaideak edota ingurua.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Eskatu elkarrizketa bat gizarte-langilearekin; telefonoa: 948 24 86 30 edo bidali mezu elektro-
niko bat: anasaps@anasaps.org
Arreta-ordutegia: astelehenetik ostiralera, 
09:00etatik 15:00etara eta 16:00etatik 19:00etara.

ANASAPS
Nafarroako Buru Osasunerako Elkartea 

Helbidea: 
Rio Alzania Kalea, 20, atzealdea 31006 Iruñea.
Tutera: Aguas del Alhama kalea 2, 3. solairua, 31500
Lizarra: María de Maeztu Kalea, 6.
Tafalla: Tubal Kalea, 19.
Doneztebe: Mercaderes Kalea, 17,  31740.
Posta elektronikoa: anasaps@anasaps.org
Telefonoa: 948 248 630
Web: www.anasaps.org
Boluntarioak: Bai.
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
ANFAS  Desgaitasun intelektuala edo garapen-arazoak dituzten pertsonen aldeko Nafarro-
ako elkartea da, 1961ean fundatua. Gutxi gorabehera, desgaitasun intelektuala duten 1.300
pertsona artatzen ditu Nafarroa guztian dituen 7 delegazioetan, eta 30 programa edo zer-
bitzu eskaintzen ditu.

Konpromiso etiko batetik, beharrezkoak diren laguntzak eta zerbitzuak ziurtatzen lagundu
nahi du –eskubideak gauzatzeko eta gizarteratzeko testuinguru batean– desgaitasun inte-
lektuala edo garapen-arazoak dituen pertsona bakoitzak eta haren familiak gara ditzaten
bizi-proiektu pertsonalak eta hobetu dezaten bizi-kalitatea, herritar gisa, Nafarroa bidezko
eta solidario batean.

1989an, TASUBINSA (Talleres Auxiliares de Subcontratación Industria Navarra S.A.) sortu
zen gure entitatetik; irabazi-asmorik gabeko sozietate anonimo bat da, desgaitasun intelek-
tuala duten pertsonak laneratzea eta gizarteratzea helburu duena. Gaur egun sozietate ho-
rren gehiengoko bazkideak gara, % 78 edukita. Besteak beste, honako zerbitzu hauek
eskaintzen ditu: enplegu-zentro bereziak, zentro okupazionala eta zahartze aktiboa. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Honako pertsona hauetara bideratzen dira ANFAS elkarteak garatzen dituen  programak
eta jarduerak: 
• Desgaitasun intelektuala eta/edo garapen-arazoak dituzten pertsonak,  honako arlo
hauek estalita: haur- eta gazte-garapena (Arreta goiztiarra 0-6; trebetasun akademikoak, so-
zialak eta komunikaziokoak; psikomotrizitatea eta musika-terapia; udan ere bai); presta-
kuntza eta gaikuntza (Informatika; Autokudeaketa; Bizi-trebetasunak etxean); aisia eta
kultura; etxebizitzak eta bizimodu independentearen aldeko laguntza; zahartze aktiboa; eta
abar.
• Familientzat: Bizitza pertsonala, familiarra eta lanekoa bateragarri bilakatzeko programak
(Familia-atsedena); Informazioa eta aholkularitza; Laguntza emozionala eta familientzako
prestakuntza.
• Gizartearentzat: Gizarte-sentsibilizazioa, boluntariotza eta Lizarrako erromesentzako ater-
petxea.  
• ANFASen, halaber, bertako familiek osatutako batzorde, atal eta lantaldeak ere badaude.
Haiek, esparru bakoitzeko beharrak detektatu eta soluzioak ematen dituzte, adibidez, au-
tismo, hezkuntza, mendekotasun handia/behar handia atalak. Era berean, boluntarioen, fa-
milien eta autokudeatzaileen kontseiluak ere badaude. 
Honako hauek dira gure programen funtsezko helburuak: desgaitasun intelektuala eta/edo
garapen-arazoak dituzten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea, eta haien normalizazioa, parte-
hartzea eta gizarteratzea bultzatzea –gizarte, politika, ekonomia, kultura, lan eta hezkunt-
zako arloetan–; era berean, haien autonomia pertsonala, familiarra eta taldekoa sustatzea;

ANFAS
Desgaitasun Intelektuala Duten Pertsonen 
Aldeko Nafarroako Elkartea 

Helbidea: Pintor Meztu Kalea, 2 beh. atzealdea. 31008 Iruñea. 
Igainerako egoitzen informazioa: www.anfasnavarra.org
Posta elektronikoa: info@anfasnavarra.org  
Telefonoa: 948 174 910
Web: www.anfasnavarra.org
Boluntarioak: Bai.
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gizarte-kohesioa eta elkartasuna bultzatzea; pertsonen eta taldeen bazterketa-egoerak pre-
benitzea eta artatzea; eta mendekotasunak eta oinarrizko baliabideen faltak eragindako be-
harrei erantzutea.
Tasubinsak, enplegu-arloan, honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu: enplegu-zentro bere-
ziak, enplegua laguntzarekin, zentro okupazionala eta zahartze aktiboko unitateak.

Zerbitzuen hartzaileak
Desgaitasun intelektuala edota garapeneko desgaitasunen bat duten pertsonak, Nafarroa
guztikoak, haien bizitza-etapa guztietan. Hainbat egoitza ditugu, Nafarroa guztian zehar. 
Halaber, familiei laguntzen diegu programa espezifikoen bidez, onuradun zuzen giza.  Seni-
deen programa espezifikoak, familientzako laguntza, eta abar.
Gure lan asoziatibo, aldarrikatzaile eta sentsibilizazio-lanari esker, gure gizartea ere gure jar-
dueretako batzuen onuradun zuzena da. 
Hartara, oso kolektibo garrantzitsu bat artatzen dugu, bereziki zabala eta kaltebera.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
ANFAS irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da, 1970ean onura publikokoa deklaratu zena.
Horrek esan nahi du ANFASek desgaitasun intelektuala eta/edo garapen-arazoak dituzten
pertsona guztiak –edo izateko arriskua dutenak– hartzen dituela,  baita haien familiak ere.
ANFASek laguntza eta programak ematen ditu gure erabiltzaileen bizi-fase guztietan; horren
ondorioz, zenbait programa adin-tarte jakin batekoentzat baino ez dira, adibidez, arreta goiz-
tiarreko programa, 0-6 urte bitartekoentzat, edo zahartze aktiboko programa, 45 urtetik go-
rakoentzat. Gainerako programetan, adin-tartea askoz zabalagoa da.

ANFAS

OHARRAK
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Laringektomizatuen Nafarroako Elkartea irabazi-asmorik gabeko entitate bat da, autola-
guntza eta boluntariotzakoa, 1988tik lanean aritzen dena pertsona laringektomizatuak gi-
zarteratze aldera, galdutako ahotsa ordezkatzen duen ahots berri bat irakatsiz.
Pertsona laringektomizatuari eta haren familiari laguntza eta informazioa eskaintzen diz-
kiegu, bai eta ahots erigmofonikoa irakatsi ere. Laringe-minbiziaren ondorioak ikusarazi
nahi ditugu, eta gaixotasun horri aurrea hartzeko eta gaixotasun horrek jotako pertsonen
bizi-kalitatea eta autonomia hobetzeko ari gara lanean. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Ospitale-bisitak laringektomia duten pertsonei. 
• Errehabilitazio logopedikoa.
• Laringektomiari lotutako arazoen erabilera. Lantegiak.
• Boluntarioen prestakuntza.
• Bizimodu osasungarrien sustapena.
• Arreta psikologikoa pertsona laringektomizatuarentzat eta haren inguruarentzat, AECCre-
kin elkarlanean. 

Zerbitzuen hartzaileak
• Pertsona laringektomizatuak eta haien familiak.
• Ahots-patologiak dituzten pertsonak, trakeostomiarekin edo gabe.
• Ahots erigmofonikoaren errehabilitazioari buruzko interesa duten pertsonak (logopedak,
foniatrak, otorrinoak). 

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Ez dago baldintzarik.

ANL
Nafarroako Laringektomizatuen Elkartea

Helbidea: Bartolomé de Carranza Kalea, 20 beh. Iruñea.
Posta elektronikoa: laringectomizados@gmail.com
Telefonoa: 948196423
Web: laringenavarra.blogspot.com.es
Boluntarioak: Bai.
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Nor gara?
Bizkarrezur bifidoa eta/edo hidrozefaliaren Nafarroako elkartea irabazi-asmorik gabea da,
1991n sortu zena bizkarrezur bifidoa eta/edo hidrozefalia zuten seme-alaben guraso batzuk
bildu eta gero,  haien seme-alaben eskubideak defendatu eta esperientziak partekatzeko.

Bizkarrezur bifidoa eta/edo hidrozefalia duten pertsonen eta haien familien bizi-kalitatea
hobetzea da helburua, esparru guztietan, haien maila sustatuz eta perfekzionatuz, ahal den
neurrian, laguntza, hezkuntza, lan eta gizarte arloetan.

Hauxe da jarduera nagusia: aurre egitea, zenbait programa eta jardueraren bitartez, bizka-
rrezur bifidoa duten pertsonen eta haien familien premia eta interesei, eta, bidenabar, pert-
sona horien eskubideak aldarrikatzen dituen plataforma bat izatea. 2005eko martxoaren
5etik, elkarteak ateak zabaldu ditu hidrozefaliak jotako pertsonei ere, gainerako entitateek
bezala jokatzeko.

Bizkarrezur bifidoa eta/edo hidrozefalia zuten seme-alaben guraso batzuk biltzen hasi eta
gero sortu zen elkartea,  haien seme-alaben eskubideak defendatu eta esperientziak parte-
katzeko. 2005eko martxoaren 5etik, elkarteak ateak zabaldu ditu hidrozefaliak jotako pert-
sonei ere, estatuko gainerako entitateek bezala jokatzeko.

2008an, onura publikoko elkarte deklaratu zuen Barne Ministerioak. Eta, 2010ean, +300 ka-
litate-ziurtagiria jaso zuen Bikaintasunaren EFQM ereduan, Bikaintasunerako Nafarroako
Fundazioak emana.

Bizkarrezur bifidoa eta/edo hidrozefalia duten pertsonen eta haien familien bizi-kalitatea
hobetzea da helburua, esparru guztietan, haien maila sustatuz eta perfekzionatuz, ahal den
neurrian, laguntza, hezkuntza, lan eta gizarte arloetan.

Hauxe da jarduera nagusia: zenbait programa eta jardueraren bitartez, bizkarrezur bifidoa
duten pertsonen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzea, haien premia eta interesei erant-
zuna emanez, eta, bidenabar, pertsona horien eskubideak aldarrikatzen dituen plataforma
bat izatea. 

Gainera, ANPHEB erkidego- eta estatu-mailako erakunde hauen parte da: FEBHI (Bizkarre-
zur bifidoari buruzko elkarteen Espainiako Federazioa), COCEMFE Navarra eta CERMI Na-
varra. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Informazio eta orientabideko zerbitzua.

- Harrera.
- Informazioa eta orientabidea. 

ANPHEB
Bizkarrezur Bifido eta Hidrozefaliaren Elkartea

Helbidea: Nuestra Señora de Aranzazu Zehb., 2, beh. 31013 Berriozar.
Posta elektronikoa: anpheb@anpheb.es
Telefonoa: 948 074 401
Web: www.anpheb.es
Boluntarioak: Bai.
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- Dibulgazioa.
- Sentsibilizazioa. 
- Boluntariotzako ekintza ez-egituratuak.

• Prestakuntza-laguntza eta Estimulazio Bokazional Goiztiarreko programa.
• Mendekotasuna prebenitzeko programa.
• Estimulazio kognitibo eta arreta goiztiarreko proiektua.
• Aisia eta denbora librea.
• Fisioterapia-zerbitzua.
• Psikologia-zerbitzua.
• Psikopedagogia-zerbitzua.
• Programa: Bizkarrezur bifidoa eskolan.
• Haurrentzako estimulazio-tailerra.

Zerbitzuen hartzaileak
Gaixotasuna duten pertsonak eta haien familiak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Elkarteko kidea izatea, edo harekin koordinatutako programak eta zerbitzuak dituen beste
elkarte bateko kidea izatea.

ANFHEB

OHARRAK
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APAMO
Monjardin Eguneko Zentroko Adimen-Atzeratasun 
Larria Duten Pertsonen Gurasoen eta Tutoreen Elkartea

Helbidea: Eizmendi Kalea, 12 beh. 31621 Sarriguren.
Telefonoa: 948 804 497
Boluntarioak: Bai.

Nor gara?
Iruñeko Monjardín eguneko zentroko ahaideen eta tutoreen elkartea; 2002an eratu zen eta
35 bazkidek osatuta dago. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Desgaitasun intelektuala duen pertsonarentzat egokia den bizimodu duina lortzera bide-
ratzen ditu bere ekintza guztiak, behar diren laguntza eta tutoretza eskainiz.
• Monjardín zentroan artatzen diren pertsonen gizarteratzea bultzatzea.
• Elkarlanean aritzea Zuzendaritzarekin Zentroaren programa, tratamendu eta antolaketen
aplikazioan, honako arlo hauetan: prebentzioa, zainketa mediko eta psikologikoak, erreha-
bilitazioa, hezkuntza, orientabidea eta gizarteratzea, betiere desgaitasun intelektuala duten
pertsonei lotuta.
• Kideen izenean eta ordezkaritzan aritzea, izaera juridiko propioarekin, desgaitasun inte-
lektuala duten pertsonen interes kolektibo eta indibidualak defendatze aldera.
• Harremanetan egotea eta ezagutzak zein esperientziak trukatzea antzeko helburuak di-
tuzten elkarteekin.
• Iritzi publikoa kontzientziatzea desgaitasun intelektualari buruz, dibulgazio- eta zientzia-
hitzaldiak emanez, baita gainerako komunikabideen bitartez ere. Elkartearen programen
artean, nabarmentzeko modukoak dira desgaitasun intelektuala duten pertsonen arreta,
hezkuntza eta gizarteratzeari begira egiten diren azterketak, ikerlanak eta aplikazio zuze-
neko ekintzak.  
• Argitaratzea hezkuntzari eta elkarbizitza sozialari buruzko orientazioak, arauak eta tekni-
kak gurasoen eta ahaideen zuzeneko erabilerarako. 
• Zentroaren zuzendaritzari jarduketa-neurriak proposatzea haren zerbitzuen kalitatea ho-
betze aldera, bai teknika-laguntza, bai hezkuntzaren arloan.
• Programatzea prestakuntza eta orientabideari buruzko hitzaldiak eta ikastaroak desgaita-
sun intelektuala duten pertsonen ahaideentzat eta haiekin zuzeneko lanean aritzen diren
langileentzat.

Zerbitzuen hartzaileak
Monjardin eguneko zentroko erabiltzaileak diren pertsonak, desgaitasun intelektuala edo
garapenekoa dutenak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Monjardin eguneko zentroko erabiltzaileak diren eta desgaitasun intelektuala edo garape-
nekoa duten pertsonen guraso izatea.  
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Nor gara?
Iruñeko Andrés Muñoz Hezkuntza Bereziko Ikastetxe Publikoko guraso-elkartea.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Estu lan egitea ikastetxearekin desgaitasun intelektuala duten ikasleen prestakuntza eta
garapen integrala lortzeari begira. 
• Gurasoen eskola. Prestakuntza.
• Atsedena.

Zerbitzuen hartzaileak
• Hezkuntza behar bereziak dituzten 3 eta 21 urte bitarteko ikasleak, Iruñeko Andrés Muñoz
Hezkuntza Bereziko Ikastetxe Publikokoak.
• Iruñeko Andrés Muñoz Hezkuntza Bereziko Ikastetxe Publikoko ikasleen familiak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Iruñeko Andrés Muñoz Hezkuntza Bereziko Ikastetxe Publikoko ikasleen guraso izatea.

APYMA ANDRÉS MUÑOZ
Andrés Muñoz Hezkuntza Bereziko Ikastetxe 
Publikoko Guraso-Elkartea 

Helbidea: Pedro I Kalea, 27, 31007 Iruñea.
Posta elektronikoa: apymaandresm@gmail.com
Telefonoa: 948 198 492
Fax: 948 198 062
Web: apymaandresm.blogspot.com.es  ·  sites.google.com/site/apymaandresm
andresmunozgarde.educacion.navarra.es/web
Boluntarioak: Bai.
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APYMA EL MOLINO
“El Molino” Ikastetxeko  Guraso-Elkartea

Helbidea: Vergel Kalea, 2, 31014 Iruñea.
Posta elektronikoa: admon@colegioelmolino.com
Telefonoa: 948 224 200  - COF 948 211 747.
Fax: 948 224 209
Web: www.colegioelmolino.com
Boluntarioak: Bai.

Nor gara?
“El Molino” guraso-elkartea eskolako komunitateko parte bat da. Zentrora familiaren ikus-

pegia eramatea da funtsezko helburua, gure seme-alabek kalitateko hezkuntza global bat
izateko aukera lor dezaten; hezkuntza horrek haien beharrei erantzunen die  garapen-maila
guztietan, eta bizimodu autonomoa, heldua, arduratsua eta gogobetegarria –maila pertso-
nalean, sozialean eta lan-arloan– izateko aukera eskainiko die.
Horretarako, zenbait jarduera egiten dituzte. Guraso-elkartearen ustez, kalitateko hezkuntza
bat eta bizi-kalitate optimoa lortuko bada desgaitasun intelektuala duten pertsonen kasuan,
esfortzu gehigarri bat egin behar dute ingurune horren parte diren guztiek: pertsonek be-
raiek, haien familiakoek eta inplikatutako zerbitzuek eta profesionalek.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Estu lan egitea ikastetxearekin desgaitasun intelektuala duten ikasleen prestakuntza eta
garapen integrala lortzeari begira. 
• Gurasoen eskola. Prestakuntza.

Zerbitzuaren hartzaileak
• Hezkuntza behar bereziak dituzten 3 eta 21 urte bitarteko ikasleak, “El Molino” Hezkuntza
Bereziko Ikastetxe Publikokoak.
• “El Molino” Hezkuntza Bereziko Ikastetxeko ikasleen familiak. 

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
• “El Molino”  Hezkuntza Bereziko Ikastetxeko ikasleen guraso izatea. 
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APYMA ISTERRIA 
Asociación de padres y madres del  
Centro Concertado de Educación Especial Isterria

Helbidea : Del recinto kalea, z.g. 31173 Ibero.
Posta elektronikoa:  :  isterria@isterria.com
Telefonoa: 948 322 072
Web: colegioeducacionespecialisterria.wordpress.com/
Boluntarioak: Bai.

Nor gara?
Isterria Hezkuntza Bereziko ikastetxeko (Iberon dago) guraso-elkartea 1986an sortu zen,
desgaitasun  intelektuala duten pertsonen eskubideak defendatu eta haien bizi-kalitatea
hobetzeko xedez, baita pertsona horien familiarenak ere; lanak Nafarroako esparrua biltzen
du, eta betiere gizarteratze- eta normalizatze-printzipioak hartzen ditu gidari. 

Eskaintzen diren programak/zerbitzuak
• Isterria Hezkuntza Bereziko ikastetxeko guraso-elkartea.

• Elkarlan estuan aritzea ikastetxearekin, desgaitasun intelektuala duten ikasleen pres-
takuntza eta garapen integrala lortze aldera.
• Gurasoen eskola; Prestakuntza.
• Atseden-zerbitzuak.

Zerbitzuen hartzaileak
• Isterria Hezkuntza Bereziko ikastetxeko ikasleak, premia bereziak dituztenak.
• Isterria ikastetxeko ikasleen familiak.  

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Isterria Hezkuntza Bereziko ikastetxeko ikasleen gurasoa izatea.
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APYMA ONCINEDA
Lizarrako Oncineda Caidisen Ahaideen eta Tutoreen Elkartea 

Helbidea: Carlos VII kalea, 37. 31200 Lizarra.
Telefonoa: 948 556 424 
Boluntarioak: Bai.

Nor gara?
Lizarrako Oncineda CAIDISen (desgaitasunerako zentro integrala) artatzen diren desgaita-
sun intelektuala duten pertsonen ahaideen eta tutoreen elkartea 2002an eratu zen, desgai-
tasun intelektuala duten pertsonen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko xedez.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Desgaitasun intelektuala duen pertsonarentzat egokia den bizimodu duina lortzera bide-
ratzen dira bere ekintza guztiak, behar diren laguntza eta tutoretza eskainiz.
• Zentroan artatzen diren pertsonen gizarteratzea bultzatzea.
• Elkarlanean aritzea Zuzendaritzarekin Zentroaren programa, tratamendu eta antolaketen
aplikazioan, honako arlo hauetan: prebentzioa, zainketa mediko eta psikologikoak, erreha-
bilitazioa, hezkuntza, orientabidea eta gizarteratzea, betiere desgaitasun intelektuala duten
pertsonei lotuta.
• Kideen izenean eta ordezkaritzan aritzea, izaera juridiko propioarekin, desgaitasun inte-
lektuala duten pertsonen interes kolektibo eta indibidualak defendatze aldera.
• Harremanetan egotea eta ezagutzak zein esperientziak trukatzea antzeko helburuak di-
tuzten elkarteekin.
• Iritzi publikoa kontzientziatzea desgaitasun intelektualari buruz, dibulgazio- eta zientzia-
hitzaldiak emanez, baita gainerako komunikabideen bitartez ere. Elkartearen programen
artean, nabarmentzeko modukoak dira desgaitasun intelektuala duten pertsonen arreta,
hezkuntza eta gizarteratzeari begira egiten diren azterketak, ikerlanak eta aplikazio zuze-
neko ekintzak.  
• Argitaratzea hezkuntzari eta elkarbizitza sozialari buruzko orientazioak, arauak eta tekni-
kak gurasoen eta ahaideen zuzeneko erabilerarako. 
• Zentroaren zuzendaritzari jarduketa-neurriak proposatzea haren zerbitzuen kalitatea ho-
betze aldera, bai teknika-laguntza, bai hezkuntzaren arloan.
• Programatzea prestakuntza eta orientabideari buruzko hitzaldiak eta ikastaroak desgaita-
sun intelektuala duten pertsonen ahaideentzat eta haiekin zuzeneko lanean aritzen diren
langileentzat.

Zerbitzuen hartzaileak
Lizarrako Oncineda CAIDISeko (desgaitasunerako zentro integrala) erabiltzaileak diren pert-
sonak, desgaitasun intelektuala edo garapenekoa dutenak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Lizarrako Oncineda CAIDISeko (desgaitasunerako zentro integrala) erabiltzaileak diren eta
desgaitasun intelektuala edo garapenekoa duten pertsonen guraso izatea. 

KONTAKTU DATUAK
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Nor gara?
Retina Navarra irabazi-asmorik gabeko entitate bat gara, eta diagnosiaren hasieratik, ikus-
men-mugak dituzten pertsonak eta familiak artatzen ditugu; gure helburua da egoera horrek
eragin handirik ez izatea eguneroko jardueretan, eta, halaber, parte-hartze sozial aktiboa
ere bultzatzen dugu.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Informazio eta aholkularitza integraleko zerbitzua, pertsona aritzen den arlo eta esparru guz-
tiak biltzen dituena.
• Ikusmen urrirako arreta indibidualeko zerbitzua (ikus-arloen ebaluazioa, eguneroko bizitza-
ren trebetasunak, erabilera digitala, mugikortasuna, akonpainamendu-teknikak, aisiarako sar-
bidea).
• Pluripatologiak, ikusmena barne: ebaluazioa, errehabilitazio- edo gaikuntza-proposamena.
Jarraipena. 
• Irisgarritasun unibertsaleko zerbitzua: aholkularitza eta arreta tekniko exekutiboa.
• Aisia partekatuaren programa gizarte irisgarri batean. Antzerkia. Zinema. Erakusketak. Bi-
daiak, natura.
• Etorkizuna elkarrekin eraikitzen programa (parte-hartze soziala eta lan-arlokoa) hurbileko
ingurunean eta ukitutako pertsonak lehenetsitako ingurunean.
• Arreta psikologiko indibiduala. Akonpainamendua elkarri laguntzeko taldeetan. 
• Ikusmenaren osasuna sustatzeko hitzaldiak. Begirada osasungarri bat. Nafarroako herriak
eta gizarte- zein kultura-etxeak.

Zerbitzuen hartzaileak.
• Ikusmenean edozein muga duten pertsonak eta haien familiak.
• Arreta berezia etorkinentzat.
• Osasun, gizarte, hezkuntza eta lan arloetako profesionalak.
• Sektore soziosanitarioko entitateetako profesionalak, zuzendariak eta kideak.
• Ikusmen-funtzioaren arazoak ezagutu nahi dituzten ikasleak eta pertsonak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak.
• Bat ere ez. Zabalik gaude ikusmenean edozein arazo duen pertsona guztientzat, edota haie-
kiko interesa dutenentzat.
• Sektore soziosanitarioko entitateekin izaten den harremana lankidetza-akordioen bitartez
egiten da, arreta-zerbitzuak eta aholkularitza integralak trukatzeko, bai profesional eta zuzen-
darientzat, bai  ukitutako pertsona eta familientzat. 

ARN
Nafarroako Retina Elkartea

Helbidea: Emilio Arrieta Kalea, 16, 5. sol. 5 Bulegoa. 31002 Iruñea.
Posta elektronikoa: info@retinanavarra.org
Telefonoa: 948 203 322
Web: www.retinanavarra.org
Boluntarioak: Bai.
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Nor gara?
Nafarroako Down-en Sindromearen Elkartea irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da, 1990ean
eratua, eta onura publikokoa deklaratuta dago. 
Hona hemen haren helburua: Down-en sindromea duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea,
haien garapen integrala, autonomia, aukera-berdintasuna, duintasuna, begirunea eta era-
bateko gizarteratzea bultzatuz.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
1. Programa orokorra:
-Harrera, Informazioa eta Orientabidea, Prestakuntza, Sentsibilizazioa, Orientabidea kalita-
teko kudeaketa baterantz.
2. Familientzako arreta:
-Gurasoz guraso, 0-3 urte bitartekoen guraso-taldea, Anaia-arreben tailerra, Aitona-amonen
tailerra, Terapia psikologiko indibidualizatuak.
3. Laguntza psikopedagogikoa:
-Trebetasun sozialak,  Logopedia, irakurtzea eta idaztea, estimulazio globala 3 eta 12 urte bi-
tarteko haurrentzat, Hezkuntza Zentroetarako arreta.
4. Aisia eta denbora librea:
-Asteburuko aisialdia, hiri-kanpamentuak eta udalekuak.
- Musika (Motxila 21, Afrodown), txalaparta, erregio-dantzak. 
-Kirola: igeriketa eta futbitoa.
5. Itaca - SEPAP okupazionala:
-Doitze pertsonal eta sozialeko zerbitzua.
-Terapia okupazionaleko zerbitzua.
-Lan-gaikuntzako zerbitzua.
• ECA lan-inklusioa.
• Prestakuntza jarraitua.

-Etengabeko prestakuntza. Narriaduraren eta zahartzearen prebentzioa.
6. Itaca – Bizimodu independentea:
- Autonomia pertsonala sustatzeko etxebizitza.
- Etxebizitza gainbegiratuak.
- Etxean laguntzeko zerbitzuak.
- Familientzako orientazioa eta aholkularitza bizi-proiektuak egiteko.
7. Boluntariotza.

Zerbitzuen hartzaileak
Down-en sindromea duten pertsonak eta haien familiak, Hezkuntza-zentroak, profesionalak
eta herritarrak oro har.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Entitateko bazkidea edo ahaidea izatea, harreman zuzena izatea bazkide den edozein per-
tsonarekin. 

ASDN
Nafarroako Downen Sindromearen Elkartea

Helbidea: Cataluña kalea, 18 beh. 31006 Iruñea.
Posta elektronikoa: administracion@sindromedownnavarra.org
Telefonoa: 948 263 280
Web: www.sindromedownnavarra.org
Boluntarioak: Bai.
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Nor gara?
Gaixotasun Neuromuskularren Nafarroako Elkartea (ASNAEN) halako gaixotasunak dituz-
ten pertsona guztiak bildu beharragatik sortu zen. Irabazi-asmorik gabeko entitate bat gara,
eskuzabaltasunez aritzen diren gaixoek, ahaideek eta pertsonek osatua. Hauek dira gure
helburuak, besteak beste: gaixoen ahalik eta ongizate onena lortzea, haien gaixotasunera
hobekien egokitzen den terapiara orientatuta; gaixotasunari buruzko ikerketan izandako
aurrerapenen berri ematea; eta  haien mugikortasuna erraz dezaketen laguntza teknikoak
helaraztea.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Gure elkartean hainbat zerbitzu eskaintzen dira, esaterako bazkide eta ahaideentzako ha-
rrera-, informazio- eta  aholkularitza-zerbitzua, zeina diagnostikatu berriei harrera eskaini
eta behar dezaketen informazio guztia (baliabide eta beste behar batzuei buruzkoa) ematen
baitie. Modu berean, lehen harreman bat egiten da haien kezkak, esperientziak, zalantzak
eta halakoak ezagutzeko. Halaber, badago beste zerbitzu-multzo bat, hala nola fisioterapia-
, psikoterapia-, hidroterapia- eta logopedia-zerbitzuak, bi xede dituztenak: batetik, gaixoen
muskuluak sendotzea eta gaixoaren okerragotzea hobetzea; eta, bestetik, oinazea kudeatu
eta hari aurre egiteko estrategiak eskaini eta bultzatzea edota emozioen autokontrola era-
kustea, besteak beste. Programa horien guztien helburu nagusia hau da: gaixotasun neuro-
muskularrak dituzten pertsonen eta haien ahaideen bizi-kalitatea  hobetzea.

Zerbitzuen hartzaileak
Gaixotasun neuromuskularrak dituzten bazkideek erabil ditzakete guk eskainitako progra-
mak. Gaixotasun horiek gorputzaren muskulu guztietan eragiten dute (barne direla bihotza,
diafragma, begiak, digestio-sistema), eta, tipologiaren arabera, juntura neuromuskularrean
(nerbioa eta muskulua elkartzen diren lekuan), nerbio periferikoan (besoetan, hanketan, le-
poan eta aurpegian) edo motoneurona espinalean (muskuluen lana kontrolatzen duten ner-
bio-zeluletan) gertatzen dira. Genetikoak edo hartuak izan daitezke. Zerbitzuak gaixotasun
neuromuskularraren diagnostikoa duten pertsonentzat dira (oro har, 60.000 gaixotik gora
daude Espainia guztian), baita haien familientzat ere.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
elkarteko kidea izatea eta gaixotasuna izatea; salbuespena da psikoterapia eta arreta psiko-
sozialeko zerbitzua, ahaideek ere erabil baitezakete.

ASNAEN
Gaixotasun Neuromuskularren Nafarroako Elkartea

Helbidea: Mendigorria Kalea, 12, 31015 Iruñea.
Posta elektronikoa: asnaen@hotmail.com
Telefonoa: 608774001
Web: www.asnaen.org
Boluntarioak: Bai.
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Irabazi-asmorik gabeko GKE bat gara, 1957an fundatua eta 1986tik onura publikokoa deklara-
tua. Pertsona gorren aukera-berdintasunaren aldeko lana egiten dugu, haien eskubideak gau-
zatzeko aukera galarazten duten oztopoak desagerrarazten laguntzen duten ekintzen bitartez.

Pertsona Gorren Espainiako Konfederazioan (CNSE) afiliatuta gaude, eta gure filosofiak des-
gaitasunen bat duten pertsonen eta desgaitasunik ez duten pertsonen arteko eskubide-ber-
dintasunaren printzipioa hartzen du oinarri.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Arreta sozial eta juridikoko zerbitzua
Informazioa, aholkuak eta laguntza eskaintzen dugu, banaka eta/edo taldeka, bai entzumen-
desgaitasuna duten pertsonei, bai haien familiei. 

Heziketa integraleko zerbitzua pertsona gorrentzat
Programak bost jarduketa-arlo hartzen ditu:
- Konpentsazio-heziketa haur eta gazteentzat. 
- Irakurtzeko eta idazteko tailerrak pertsona helduentzat.
- Alfabetatzea eta komunikazioa, Espainiako keinu-hizkuntzaz, etorkin gorrentzat. 
- Bide-prestakuntza gidabaimena lortzeko. 
- Autonomia-tailerrak adineko gorrentzat.

Keinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzua.
Zerbitzu honen helburu nagusia da keinu-hizkuntzako eta ahozko hizkuntzako erabiltzai-
leen arteko komunikazio-oztopoak kentzea. Aurrez aurreko interpretazio-zerbitzuak, tele-
fono bidezkoak, urrutikoak, SVISUAL plataformaren bidez, eta ikus-entzunezkoak egiten
ditugu. Horrez gain, gida-interpretazio zerbitzuak ematen ditugu pertsona gor-itsuentzat.

Keinu-hizkuntza irakastea eta hedatzea 
-Hezkuntza:
Keinu-hizkuntzako ikastaroak hizkuntza hori ikasteko interesa duen edonorentzat dira.
Hain zuzen, maila hauek eskaintzen dira: A1, A2, B1 eta B2, eta A1 eta A2 on line Europako
MCER planaren arabera.
“Neurrira prestatutako ikastaroak” eskaintzen ditugu, edozein entitate publiko zein priba-

turentzat, baita “Espainiako keinu-hizkuntzazko komunikazio-ikastaroak” ere, CNSEk ho-
mologatutakoak, desgaitasuna duten eta ez duten pertsonentzat eta pertsona gorren
familientzat.

-Hedapena:
Hitzaldiak, tailerrak edo ipuin-kontalariak antolatzen ditugu, entitate publiko zein priba-
tuentzat, keinu-hizkuntza eta Gorren Komunitatea hedatzeko.

ASORNA
Nafarroako Gorren Elkartea 

Helbidea: Monasterio Irache zehb., 2, 1. C 31011 Iruñea.
Posta elektronikoa: asorna@asorna.org
Telefonoa: 948 257 162  /  619 709 040
Web: www.asorna.org
Boluntarioak: Bai.
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- Aisia, Kultura eta Kiroleko zerbitzua. 
Pertsona gorrentzat erabilerrazak diren jarduerak eskaintzen ditugu, besteen baldintza ber-
beretan goza daitezen antzerkiaz, hitzaldiez, txangoez, bisita turistikoez edo haien beharre-
tara egokitutako kirolaz.

- Adineko pertsona gorren autonomiari laguntzeko zerbitzua.
Bideo-arreta eta akonpainamenduko sistema bat da, adineko pertsona gorrentzat; horrekin
batera, jarduera sozio-osasungarrien programa bat ere egiten da, hain kaltebera den kolek-
tibo horren isolamendu soziala saihesteko, eta, bide batez, zahartze aktibo bat sustatzeko
haien artean.

- Gizartetik baztertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsona gorrei laguntzeko zerbitzua.
Gizarteratzeko beste batzuek baino zailtasun handiagoak dituzten pertsona gorrei babesa,
orientazioa eta jarraipena eman eta egiteko zerbitzua da. Hainbat izan daitezke arrazoiak,
besteak beste, gor-itsuak izatea, beste herrialde batekoak…

Zerbitzuen hartzaileak
• Entzumen-desgaitasuna duten pertsonak eta haien familiak. 
• Keinu-hizkuntzari buruzko interesa duen edozein pertsona. 

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
• Arreta sozial eta juridikoko zerbitzua: baldintzarik ez.
• Heziketa integraleko zerbitzua pertsona gorrentzat: entzumen-desgaitasunagatik desgai-
tasunaren  ziurtagiria duten haurrak, gazteak edo helduak.
• Keinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzua: baldintzarik ez.
• Keinu-hizkuntza irakastea eta hedatzea: baldintzarik ez.
• Aisia, Kultura eta Kiroleko zerbitzua: baldintzarik ez.
- Adineko pertsona gorren autonomia laguntzeko zerbitzua: 65 urtetik gorakoa izatea edo
bakartze-egoeran egotea.
- Gizartetik baztertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsona gorrei laguntzeko zerbitzua:
Arreta Sozial eta Juridikotik baloratuko da.
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
ASPACE NAFARROA irabazi-asmorik gabeko entitate bat da, garuneko paralisia eta/edo ant-
zeko alterazioak dituzten seme-alabentzat aukerak bilatu nahi izan zituzten zenbait gura-
soren ardurari esker sortutakoa.

1971tik, ASPACE NAFARROAk “bizi-bide” bat garatu du, garuneko paralisia eta/edo antzeko
alterazioak dituzten pertsonen gizarteratze maximoa lortzeko asmoz; horretarako, hainbat
programa eta zerbitzu pertsonalizatu garatzen ditu, pertsona guztientzat egokiak, eta betiere
haien adinak eta beharrak aintzat hartuta.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
2003an, bi Fundazioak sortu ziren, eta Elkarteak utzi egin zion zentroak eta zerbitzuak zu-
zenean kudeatzeari, honako arlo hauek ardatz hartuta:

Desgaitasuna duten pertsonendako programak.

• Aisia eta Denbora Librerako Kluba.
• Aspace Navarra Kirol Kluba.
• Oporrak.
• Desgaitasuna duten pertsonen Herritar Aktiboak.
• Garuneko Paralisirako eta Antzeko desgaitasunetarako Erreferentzia Zentroa (CRPCA)

Familiendako programak

• Familien harrera eta prestakuntza.
• Laguntza juridikoa.
• Familiendako atseden zerbitzua
• Familien arteko topaketa
• Nutrizio zerbitzua

Gizartearendako programak

• ASPACE Gizartean.
• Harreman instituzionalak
• Zabalkundea eta Kontzientziazioa
• Boluntariotza
• Komunikazioa
• Gizarte Erantzukizun Korporatiboa

Aspace Navarra para el Empleo fundaziotik: “Laneratze-bidea”

• Zentro okupazionala: “Uxane”, gizarteratzeari begira. Bera. “Aspace Press” ZO-ko 25 era-
biltzaile, Iruñean, 19 erabiltzaile.

ASPACE NAVARRA
Garuneko-Paralisia Duten Pertsonei Laguntzeko 
Nafarroako Elkartea

Helbidea: Pintor Asarta Kalea, 1, 31007 Iruñea.
Posta elektronikoa: info@aspacenavarra.org
Telefonoa: 948 196 648
Web: www.aspacenavarra.org
Boluntarioak: Bai.
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• Enplegu Zentro Berezia: Noain, Iruña, Zizur, Lekaroz, Elizondo, Bera, Lesaka, Agoitz eta
Orreaga. Guztira: desgaitasuna duten 251 langile eta desgaitasunik ez duten 30.

• Lan arloko orientabidea, prestakuntza eta laneratze zerbitzua SOFIL-ASPACE: Langile-
endako lan orientabidea eta prestakuntza (Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Orientabide-
rako Esparru Akordioaren Zentro Adjudikazioduna), Lan Prospekzioa, Enplegu lagundua,
Ohiko enpleguan laneratzea, Lan kokapen Agentzia.

Aspace Navarra Residencial fundaziotik:

• Harrera, orientabide eta errehabilitazio zerbitzua. Iruña eta Bera: Harrera eta familient-
zako prestakuntza programa, Laguntza tekniko eta ortopedikoen programa, programa an-
bulatorioak (fisioterapia, hidroterapia, psikomotrizitate-terapia zentzumen anitzeko
estimulazioa eta Petö metodoan oinarritutako errehabilitazioa) Familia guztirako psiko-
logia, Logopedia (Terapia Elikaduran; eta Komunikazioan sartzeko Programa, Teknologia
Berrien bitartez). Errehabilitaziorako Programa Trinkoak, Petö Metodoan oinarritua. Ume,
haur eta helduentzat.

• “Virgen de Orreaga” Hezkuntza Bereziko Ikastetxea. Zizur Txikia (28 ikasle): Haurrentzako
Hezkuntza Berezia (2-6 urte), Derrigorrezko Oinarrizko Hezkuntza (6-16 urte), Helduarora
iragateko programa (16-21 urte). Nafarroako Gobernuarekin itundua.

• “Ramón y Cajal” Eguneko Zentroa. Zizur Txikia: 92 leku, Nafarroako Gobernuarekin itun-
duak, garuneko paralisia, antzeko alterazioak edo zenbait desgaitasun fisiko dituzten pert-
sonentzat (18-65 urte).

• “Ramón y Cajal” egoitza. Zizur Txikia: 30 postu (+ larrialdietarako postu bat), Nafarroako
Gobernuarekin itunduak, garuneko paralisia, antzeko alterazioak edo zenbait desgaitasun
fisiko dituzten pertsonentzat (3-65 urte).

• “Carmen Aldave” egoitza. Iruña: 40 leku, Nafarroako Gobernuarekin itunduak, garuneko
paralisia, antzeko alterazioak edo zenbait desgaitasun fisiko dituzten pertsonentzat (18-
65 urte).

• “Maddi” egoitza. Etxebizitza funtzionala. Bera: 16 leku. Nafarroako Gobernuaren laguntza
indibidualak (18-65 urte).

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak

Elkartea:
• Desgaitasunen bat duten pertsonentzako programak:

• Aisia eta Denbora Libreko programa.
• Aspace Nafarroa kirol kluba.
• Oporraldia.

Zabalik garuneko paralisia eta/edo antzeko alterazioak dituzten pertsona guztientzat,
programaren batean parte hartu nahi badute.

• Familientzako programak:
• Familia-atsedena.
• Harrera eta familientzako prestakuntza.
• Aholkularitza juridikoa.

Zabalik garuneko paralisia eta/edo antzeko alterazioak dituen kideren bat duten fami-
lientzat, programaren batean parte hartu nahi badute.

ASPACE NAVARRA
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• Gizartearentzako programak:
• Boluntariotza.
• Dibulgazio eta prestakuntza sozialeko ekintzak

Zabalik dago pertsona, entitate, hezkuntza- zein prestakuntza-zentro, eta osasun-zentro guz-
tientzat, gu ezagutu nahi bagaituzte edota gurekin elkarlanean aritu nahi badute proiektue-
tan modu aktiboan; orobat jardueretan parte hartu nahi badute bai modu indibidualean,
bai modu kolektiboan. Diruz lagundu nahi duten entitateak edo partikularrak.

Aspace Navarra para el Empleo fundazioa: “Laneratze-bidea”
• Zentro okupazionala
• Enplegu Zentro Berezia
• SOFIL-ASPACE orientabide, prestakuntza eta laneratze zerbitzua.

Zabalik %33ko edo gorako desgaitasuna duten pertsona guztientzat; garuneko paralisia eta
laneratze-proiektu bat dutenak lehenesten dira.

Aspace Navarra Residencial fundazioa:
• Harrera, orientabide eta errehabilitazio zerbitzua. Zerbitzu horrek Aspacen hartzen ditu
desgaitasunen bat duten pertsonak dituzten familiak; haiei aditu, orientabidea eskaini,
eta laguntza ematen die erabilgarri dauden baliabideei buruz, kasu bakoitzera egokitutako
errehabilitazioa eskainita.

• “Virgen de Orreaga” Hezkuntza Bereziko Ikastetxea. Nafarroako Gobernuarekin itundu-
tako zentroa. Gizarte eta Hezkuntza zerbitzuen bitartez sartzen da (2-6 urte) (6-21 urte).

• “Ramón y Cajal” eguneko zentroa. Nafarroako Gobernuarekin itundutako zentroa. Gi-
zarte zerbitzuen bitartez sartzen da (22-65 urte).

• Residencia “Ramón y Cajal”. Nafarroako Gobernuarekin itundutako zentroa. Gizarte zer-
bitzuen bitartez sartzen da (3-65 urte).
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Atena fundazioa irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatu bat da, izaera artistikoa eta heziga-
rria duena,  interes sozialekoa, eta desgaitasun intelektuala duten pertsonei zuzenduta dago.
Honako xede hau du: desgaitasun intelektuala duten pertsonen garapen integrala bultzatzea
eta sustatzea artearen bidez, haien bizi-kalitatea hobetuz eta haien bizi-proiektuan lagun-
duz. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• “Arte- eta desgaitasun-eskola” musika- eta dantza eskola (dantza, antzerkia, makillajea, mu-
sika eta tailer artistikoak).
• Dantza antzeztuaren konpainia artistikoa. Ikuskizun artistikoen diseinua eta ekoizpena.
• Osasun integrala (ohitura osasungarriei eta autonomia pertsonalari buruzko heziketa).
• Estimulazio basala eta basal-sentsoriala.
• Ikasleentzako prestakuntza praktiketan eta boluntariotzan. 

Zerbitzuen hartzaileak
Desgaitasun intelektuala duten pertsonak, 3 urtetik gora. 

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
• Elkarrizketa.
• Eskatutako dokumentazioa ematea.

ATENA
Atena Fundazioa 

Helbidea: Rio Alzania Kalea, 20 beh. atzealdea 31006 Iruñea.
Posta elektronikoa: fundacionatena@gmail.com
Telefonoa: 948 249 1 50
Web: www.fundacionatena.org
Boluntarioak: Bai.
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Gaixo eta transplantatutako pertsona hepatikoen elkarte bat, eta Nafarroako erreferentea
izan nahi dugu halako gaixoentzat, honako bi helburu nagusi hauekin: organo-ematea bult-
zatzea eta gaixo horiei laguntzea behar duten guztian. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Arreta pertsonala gure elkartera hurbiltzen diren gaixoei, informazioa eta aholkuak emanez
gaixo gisa hartutako esperientzia eta egindako ikastaro ugaritan hartutako ezagutzak oinarri
hartuta. Organo-ematea bultzatzea organoak bultzatzeko DIDI kanpainaren bitartez, gaiari
buruzko hitzaldiak emanez ikastetxeetan eta emailearen, transplantearen eta hepatitisaren
nazioarteko egunak ospatuz. Cocemfe Nafarroa, Cermin Nafarroa eta FNETH elkarteetako
kideak gara, eta, horrenbestez, haiek ematen dizkiguten zerbitzuak ere baditugu. 

Zerbitzuen hartzaileak
Inor ez da kanpoan uzten, nahiz eta gure bazkideek lehentasuna izan.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Bazkidea izatea. Halere, gure laguntzak ez du mugarik.

ATEHNA
Gaixo Eta Transplantatutako Pertsona Hepatikoen 
Nafarroako Elkartea 

Helbidea:  San Pedro Auzoa, 18 beh. esk. 31008 Iruñea.
Posta elektronikoa: atehna2010@gmail.com
Telefonoa: 679 705 301
Boluntarioak: Bai.
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
• Iruñeko Valle del Roncal Desgaitasunerako Arreta Integraleko Zentroan (CAIDIS) artatzen
diren pertsonek desgaitasun intelektual moderatu, larri edo sakona dute, eta pertsona ho-
rien ahaide eta lagunek osatutako elkartea irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da, 2008ko
abenduan eratu zena.
• Zentroko erabiltzaileen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko lan egiten dugu. Terapia
eta jarduera alternatiboak bultzatzen ditugu erabiltzaileen garapenari laguntzeari begira.
Garapen hori ez da bilatzen maila fisikoan eta mugikortasunean bakarrik, baizik eta maila
emozional eta komunikatiboan ere bai.
• Erabiltzaile guztien eskubideak balora eta errespeta daitezela defendatzen dugu, edozein
dela ere haien desgaitasuna, eta Zentroko erabiltzaileen familiei laguntzen diegu, akonpai-
namendua eginez eta zentroko profesionalekiko harremana erraztuz.
• Elkartearen presentzia bultzatzen dugu desgaitasuna duten pertsonen arreta, zainketa eta
hobekuntza helburu duten erakunde, organismo eta programetan. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Erabiltzaile gehienengana iritsiko diren jarduerak programatzen ditugu. Honako hauek
daude elkarteak bultzatutako jardueren artean: 

- Musika-terapia programa; horren bidez, erabiltzaileen egoera emozional eta komunika-
tiboa orekatzen lagundu nahi dugu. Banakako zein taldekako terapien bitartez egiten da
programa. 
- Zaldi-terapiaren programa; erabiltzaileen egoera fisikoa eta emozionala hobetzea du hel-
buru. Terapia horri esker, erabiltzaileek primeran pasatzen dute, hazten dira, eta beren
buruaren jabeago sentitzen dira.
- “Baratze ekologikoa” programa; zentroko erabiltzaileek ingurunearekin duten harre-
mana bultzatzeari begira egiten da; horretarako, zenbait lan egiten dituzte, hala nola lurra
prestatu, haziak erein edo landareak jarri eta uzta bildu.
- “Aisia terapeutikoa (yoga, arte-terapia)”; emozioen erabilera hobetzeko programa, bai eta
harremanak, enpatia eta autokontrola ere.

• Finantzabidearen bilaketa aktiboa terapiak eta jarduerak egiteari begira: elkarteak bult-
zatutako terapiak eta jarduerak gauzatuko badira, kanpo-finantzazioa behar da. Horretarako,
dohaintzen bilaketa aktiboa egiten du elkarteak, bai fundazioen artean, bai enpresen eta par-
tikularren artean. 
• Zentroko zuzendaritzari jakinaraztea erabiltzaileen ahaideek detektatutako hutsu-
neak eta/edo arazoak, halakoak gertatuz gero, lehenbailehen konpondu daitezen. 

Zerbitzuen hartzaileak
1. Zentroko erabiltzaile guztiak: desgaitasun intelektuala duten pertsonak, hura moderatua,
larria eta sakona bada ere; artatzen ditugun pertsonetatik, 104 barne-erregimenean daude,
eta 10 eguneko zentroko erregimenean. 
2. Zentroko erabiltzaileen ahaideak, legezko tutoreak eta lagunak.
3. Gure ahaideen aldeko interesa agertzen duten pertsonak, edota erabiltzaileei laguntzeko
lanetan parte hartu nahi dutenak. 

AVR
Caidis - Valle Del Roncal Desgaitasunerako Arreta Integraleko 
Zentroko Ahaideen Elkartea

Helbidea: San Cristobal Kalea, 50, 31015 Iruñea.
Telefono: 633 203 889
Posta elektronikoa: asociacionvalleroncal@gmail.com
Boluntarioak: Bai.
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Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Zentroko erabiltzailea edo haren ahaidea izan behar da, bestelako baldintzarik gabe.

OHARRAK
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Bidean irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da, desgaitasunen bat duten pertsonei ekoizpen
arloko enplegu ordaindua ematen diena, haietako bakoitzarentzat egokia.
Enplegu Zentro Berezi bat gara, lehiakorra eta asmo garbia duena: desgaitasunen bat duten
pertsonei laguntzea.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Gure lan-jarduerek honako xede hau dute: ekoizpen-lan bat egitea merkatuko gainerako en-
presekin baldintza berberetan lehian. Halere, honako hau da gure helburu nagusia: lan au-
kerak sortzea desgaitasunen bat duten pertsonentzat, haien gizarteratzea eta garapen
pertsonala bultzatze aldera, eta ohiko lan merkatuan sartzeko aukera emanez.

Zerbitzuen hartzaileak
Desgaitasunen bat duten pertsonak  (bereziki intelektuala edo garapenekoa).

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Lan egiteko adina eta desgaitasuna izatea.

BIDEAN
Desgaitasuna Duten Pertsonak Hezkuntza eta Lan 
Munduan Txertatzeko Elkartea

Helbidea: Berriozar Etorbidea, 8, 31195 Berriozar (Nafarroa).
Posta elektronikoa: bidean@bidean.es     comercial@bidean.es
Telefonoa: 948 135 342
Fax: 948 147 593
Web: www.bidean.es
Boluntarioak: Bai.
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Desgaitasunaren arloan aritzen diren Nafarroako gizarte-entitateen elkargune bat gara,
ekintza politikoan ere aritzen dena; desgaitasunaren arloan aritzen den Nafarroako mugi-
mendu asoziatibo gehienak eratuta dago gure plataforma. 
Hona hemen gure helburua: desgaitasunen bat duten pertsonen eta haien ahaideen bizi-ka-
litatea hobetzea, haien eskubideak eta interesak defendatuz eta aukera-berdintasuna bult-
zatuz. Azken batean, gizarteratze eta normalizazio handiagoa lortzea. 

Eskaintzen diren programak / Zerbitzuak
• Desgaitasunari buruzko aholkularitza.
• Prestakuntza- eta informazio-ekintzak.
• Sentsibilizazio-ekintzak.
• Desgaitasunari lotutako politika publikoen gaineko analisiak eta haiek hobetzeko proposa-
menak (enplegua, hezkuntza, irisgarritasun unibertsala, osasuna, generoa, familiak…).

Zerbitzuen hartzaileak
• Gizarte-entitateak.
• Gizartea oro har.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
• Entitate kidea izateko, estatutuetan ezartzen direnak.
• Ekintza zehatzetarako, haietako bakoitzean ezartzen denaren araberakoak.

CERMIN
Desgaitasunen Bat Duten Pertsonen Erakunde Ordezkarien 
Nafarroako Batzordea

Helbidea: Aralar Kalea, 3, solairuartea. 31002 Iruñea.
Posta elektronikoa: cermin@cermin.org
Telefonoa: 948 212 787
Web: www.cermin.org
Boluntarioak: Ez.
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
COCEMFE NAVARRA desgaitasun fisikoa eta organikoa duten pertsonen Nafarroako elkar-
teen federazioa da. 
Hona hemen gure xedea: desgaitasunen bat duten pertsonen bizi-kalitatea eta autonomia
hobetzea, geure zerbitzuen bitartez eta gure entitateen ordezkaritza kolektiboa izanez. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Honako arlo hauetan taldekatzen dira Cocemfe Nafarroaren programak eta zerbitzuak:  

• Laneratze-zerbitzua.
Desgaitasuna duten pertsonen laneratze-baldintzak hobetzea da programaren helburu oro-
korra. Horretarako, laneratze-prozesuan laguntzen zaio, eta, halaber, Nafarroako enpresa-
ehuna aztertzen da helburu hari begira. 

• Garraio egokituaren zerbitzua. 

Gure entitateak eratzen dituzten kideentzat erabilgarri dagoen zerbitzu bat da, haien elkar-
teetan programatutako jardueretara (errehabilitazio, aisia eta denbora librea, kirola…) joateko
aukera izan dezaten. Zerbitzuan, gidari profesional bat haien etxeetara joaten da bila egoki-
tutako furgoneta batean, zerbitzuak eta baliabideak aukera-berdintasunean erabil ditzaten,
herritartasun-gaitasunaz baliatuz. 

• Gizarte-inklusioa.

Proiektu honetan, gizartean gertatzen ari diren aldaketak bultzatu nahi ditugu, desgaitasuna
duten pertsonek gizartean beti bazterturik egoteari utz diezaioten.  Krisiaren aurretik, des-
gaitasuna zuten pertsonentzat zailtasun handiagoa zekarren normalizazioak, eta, beraz,
egun, haietako zenbaiten egoera kritikoa da. Kasuen lan soziala egiten da, pertsonari lagun
eginez ahalduntze soziolaboraleko prozesuan.

• Informazio-gunea zerbitzua.

Zerbitzu horren bidez erantzun arina eta behar bezalakoa eman nahi diegu Cocemfe Nava-
rraren zerbitzuen erabiltzaileek bitarte telematikoen bidez planteatzen dizkiguten eskaerei;
desgaitasunen bat (kontratazioak, hobariak…) edo desgaitasuna oro har (laguntzak, zerbit-
zuak, tramiteak…) duten pertsonen lan-esparruari buruzkoak izaten dira eskaera horiek.

• Desgaitasuna duten emakumeekiko genero-indarkeria prebenitzeko proiektua. 

Genero-indarkeriari dagokionez, desgaitasunen bat duten emakumeak are kalteberagoak
dira desgaitasunik gabeko emakumeen aldean. Genero-indarkeriaren nagusitasuna han-
diagoa da, intentsitatea ere bai, eta harreman toxiko batean luzaroan irauteko (5 urtetik gora)
probabilitatea ere areagotzen da.

Proiektu honek emakumeen gaitasunak eta baliabideak bultzatu nahi ditu, haien autono-
mia eta ahalduntzea sustatuz, gerta litezkeen indarkeria-kasuak saihesteari begira. Horre-

COCEMFE NAVARRA
Nafarroako Ezgaitu Fisiko eta Organikoen Federazioa

Helbidea: Iruñea: Mendigorria Kalea, 12 beh.
Lizarra: Puy Kalea, 11 beh.
Tutera: Melchor Enrico Comediógrafo, 2 beh.
Posta elektronikoa: federación@cocemfenavarra.es
Telefonoa: 948 383 898
Web: www.cocemfenavarra.es
Boluntarioak: Bai.
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tarako, hainbat jarduketa jarri dira abian: laguntza psikosozialaren talde-tailerrak, arreta in-
dibidualizatuak eta desbideratzeak Incorpora programara.

• Bizitza Independenterako Bulegoa: 
2017ko urriaren 17an, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak
Nafarroako Bizitza Independenterako Bulegoa kudeatzeko kontratua izenpetu zuen Nafa-
rroako COCEMFErekin. Bulego horren zereginen artean hauek daude: laguntza teknikoa
ematea bizitza-proiektuen kudeaketan, horretarako eskatutako laguntza pertsonaleko zer-
bitzua, dibulgazioa eta, oro har, bizitza independentea sustatzen laguntzen duten ekintzak
abian jartzea.

• Komunikazio-zerbitzua.
Komunikazio-zerbitzutik egiten dugu gure federazio zein elkarteen dibulgazio eta sentsibi-
lizazio-lana, eta handik helarazten diegu talde sozial, politiko eta publikoei nahiz herritarrei
guk egiten dugun lanaren eta hark gizarteari ekarritako onuren berri. Asoziazionismo bate-
ratua eta sare-lana bultzatzea da gure ezaugarri nagusietako bat. Gure izaerarekin bat, gure
ekintzak globalak dira eta onura bateratua eta partekatua bilatzen dituzte, betiere desgaita-
sunak dituzten pertsonak onuradun izanik. 

Ekintza horiek modu profesionalizatuan egiten dira gure komunikazio-zerbitzuaren bidez,
eta albiste bakoitzak helmuga duen herritar-multzo zehatzarengana iristen da. 

• Aisia eta denbora libreko programa.
Ezaugarri bereziengatik, aisiak alderdi pertsonal garrantzitsu batzuk garatzen ditu, hala nola
autonomia, sormena, autoestimua edota harreman pertsonalak; horrela, lagundu egiten
zaio desgaitasuna duen pertsonari gizartean erabat garatzen. Baina, errealitatean, oraindik
ere makina bat establezimendu, saltoki, hotel, apartamentu, hondartza, igerileku, bainuetxe
eta abar daude, zeinak, egokitu gisa iragartzen badira ere, oztopo ugari eskaintzen dizkiete-
nak desgaitasunen bat duten pertsonei, haien erabateko mugimendu librea galaraziz.

Programa hau aisia-jarduera inklusiboak sortzen ahalegintzen da, desgaitasunen bat duten
pertsona guztientzat zabalik daudenak, baita haien familientzat edota ohiko zaintzaileentzat
ere, gizartean parte har dezaten eta haien ongizatea hobetzeko.

• Prestakuntza-eskola.
Ongizate emozional eta psikologikoaren egoera behar-beharrezkoa da gizaki guztiongan,
gaitasun kognitiboak eta gizarte-harremanak mantendu eta garatzeko, eta erronka pertsonal
eta profesionalei aurre egiteko. Besteak beste, estresa, nekea, haserrekortasuna eta antsie-
tatea dira egoera mentala erabat osasuntsua ez delako seinale. Hain zuzen, helburu horri
begira sortu dugu prestakuntza-eskola, bereziki hiru talderentzat: desgaitasunen bat duten
pertsonak, haien familiak eta haiek artatzen dituzten profesionalak. Izan ere, funtsezkoa da
hiru pertsona-talde horiek emozionalki osasuntsu egotea gure helburu nagusia lortzeko,
hau da, artatzen ditugun pertsona horiek guztiek ziurtatua izatea bizimodu osasungarri bat.

Horretarako, zenbait tailer eta hitzaldi planteatzen ditugu: mindfulness, estresaren kudea-
keta, barreterapia, lehen laguntza eta emakumeentzako defentsa pertsonala.

Zerbitzuen hartzaileak
COCEMFE Nafarroak arreta bikoitza eskaintzen du, honako hauengana bideratzen baita
gure lana:
1. Desgaitasun  fisikoa eta/edo organikoa duten Nafarroako pertsonak. Gizarteratze- eta la-
neratze-arreta, Iruñeko Udalaren bonotaxiaren onuradunak, Bizimodu Independentea pro-
gramaren onuradunak, Emakumea eta Desgaitasuna programaren onuradunak, eta
desgaitasunen bat duten pertsonen, enpresen, entitateen eta halakoen balizko eskaerak ere.
2. Kide diren elkarteak eta pertsonak.

COCEMFE
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Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak:
• Desgaitasun fisikoa eta organikoa duten pertsonak eta haien familiak. 
• Federazioko kide diren entitateak eta haien bazkideak eta profesionalak. 
• Administrazioak eta gizarte-eragileak. 
• Nafarroako enpresa-ehuna. 
• Herritarrak oro har.

COCEMFE
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Erreferentziako entitatea gara entzumen-desgaitasuna duten pertsonentzako eta haien fami-
lientzako arretan. Elkartea konprometituta dago bere printzipioek eta balioek inspiratutako eti-
karekin, eta entzumen-desgaitasuna duten pertsonak eta haien gurasoak hartzen ditu
protagonista; horrela, erakunde profesionalizatu eta berritzaile baten laguntza eskaintzen diete,
kalitateko zerbitzuak eskaintzera orientatuta baitago etengabeko hobekuntzaren bitartez.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
1. Arreta eta laguntza integraleko zerbitzua entzumen-desgaitasuna duen kide bat duten
familientzat (SAAF).
Familiaren esku-hartzeak berebiziko garrantzia du entzumen-desgaitasuna duen haur
baten garapenean. Hortaz, beharrezkoa da hainbat tresna eraginkor –informazioa, presta-
kuntza, orientabidea, laguntza emozionala– eskaintzea entzumenean desgaitasunen bat da-
goela antzematen den lehen unetik beretik. 

Ekintzak:
• Familientzako laguntza zuzena: arreta eta laguntza, informazioa eta prestakuntza,
orientabidea, estimulua eta motibazioa.
• Koordinazioa hezkuntza-erakundeekin: entzumen-desgaitasuna duten haurren hezi-
ketaren jarraipen-bilkurak.
• Familientzako jarduerak eta bilerak antolatzea.
• Harremanak izatea eta bilkurak egitea administrazio- eta erakunde-esparruekin. 
• Autolaguntzako programa, guraso gidari eta postlokutibo gidari batzuek gidatuta.
• Gurasoen eskola. 
• Familien arteko topaketak erraztea.

2. Logopedia-zerbitzua.
Hona hemen zerbitzu horren helburua: tresna eta estrategia egokiak ematea entzumen-des-
gaitasuna duten pertsonei, hezkuntza- eta prestakuntza-maila hobeak lortzeari begira; ho-
rrela, autonomia pertsonalaren kuota hobeak lortuko dituzte, eta geroan lan-munduan
sartzeko aukera ere hobetuko dute

Ekintzak:
• Entzumen arloko errehabilitazio- eta estimulazio-saioak.
• Diziplinarteko koordinazio-bilkurak, hezkuntza-esparruan, eskolako adinean diren era-
biltzaileen jarraipenari begira. 
• Bilkurak entzumen arloko protesiak eta inplantazioak jartzen dituzten zentroekin, era-
biltzaileen jarraipenari begira.
• Bilkurak familiekin, jarraibideak, erabiltzeko moduko metodologia eta bilakaera zehaz-
teko, baita informazioa eman eta sor litezkeen zalantzak argitzeko ere.

EUNATE
Nafarroako Pertsona Gorren Familien Elkartea 

Helbidea: Monasterio Irache zehb., 2, 2. B 31011 Iruñea.
Posta elektronikoa: asociacioneunate@eunate.org
Telefonoa: 948 26 18 77
Web: www.eunate.org
Boluntarioak: Bai.
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EUNATE

3. Pertsona gorrentzako irisgarritasun-zerbitzua, komunikazioa eta informazioa lortze-
ari begira (ACCISOR).
Entzumen-desgaitasuna duten pertsonen autonomia pertsonala, integrazioa eta parte-hartze
soziala bultzatu nahi ditu programa honek; horrela, baldintza eta aukera berdinak izanez, inte-
grazio hobea lor dezaten gizartearen eguneroko jardueretan. 

Ekintzak:
• Irisgarritasun-zerbitzuak ematea ekitaldi publikoetan; horretarako, zuzeneko azpititu-
luak, zeinu-hizkuntzako interpreteak edota begizta magnetikoaren aldi baterako insta-
lazioa erabiltzen dira.
• Irisgarritasun-zerbitzuak ematea kudeaketa pertsonaletan, prestakuntza-ikastaroetan,
bilkuretan…
• Irisgarritasuna ikus-entzunezko produktuetan.
• Frekuentzia modulatuko igorgailuen mailegua.
• Komunikaziorako irisgarritasunari buruzko informazioa eta aholkularitza: irisgarrita-
sunari buruzko auditoretzak entzumen-desgaitasuna duten pertsonentzat.
• Begizta magnetikoaren instalazioa.
• Begizta magnetikoaren instalazioen balidazioa.

4. Asoziazionismoa bultzatzeko zerbitzua.
Entzumen-desgaitasunaren erreferente bat izatea da helburu nagusia, eta, horrekin batera,
desgaitasun horri buruzko sentsibilizazio handiagoa lortzea gizartearen esparru guztietan. 

Ekintzak:
• Entzumen-desgaitasuna duten pertsonak hartzea: entzumen-desgaitasunari buruzko
informazioa eta prestakuntza.
• Entzumen-desgaitasunari buruzko dibulgazioa eta sentsibilizazioa.
• Bazkideentzako informazioa.
• Elkarteko parte-hartze organoak.
• Orientabidea kalitateko kudeaketa lortze aldera.
• Parte-hartzea desgaitasuna duten pertsonak eta haien familiak ordezkatzen dituzten
entitateetan.
• Liburutegi espezializatua eta bideoteka azpitituluekin. 
• Finantzabidea bilatzea.
• Eunate elkartearen memoria argitaratzea.

Zerbitzuen hartzaileak
Entzumen-desgaitasuna duen kideren bat duten familiak, entzumen-desgaitasuna duten
pertsona helduak, entzumen-desgaitasuna duten haurrak eta gazteak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Bat ere ez. Entzumen-desgaitasuna duen pertsona baten ahaidea den edozein pertsonak
(gurasoak, aitona-amonak…), erabil dezake zerbitzua, orobat entzumen-desgaitasuna duten
pertsona helduak, entzumen-desgaitasuna duten gazteak, entzumen-desgaitasuna duten
haurrak, haien laguntzaileak edo besterik gabe haien alde aritu nahi duten pertsonak…
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Entitate pribatua, “El Molino” Hezkuntza Bereziko Ikastetxeak eta “El Molino” Lan Gaitasu-
nerako Zentro Bereziak osatutakoa, desgaitasun intelektuala duten pertsonen gizarteratzea
eta garapen pertsonala erraztera bideratuta.
Halaber, badu hirugarren zerbitzu bat ere familiei laguntzeko, Familia Orientazioko Zentro
bat, familiei orientabidea eskaintzeko haien interesekoak izan daitezkeen gaietan.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• “El Molino” Hezkuntza Bereziko Ikastetxea, 
• “El Molino” Lan Gaitasunerako Zentro Berezia. 
• Familia Orientazioko Zentroa (FOZ).

Zerbitzuen hartzaileak
• HBI: desgaitasun intelektuala edo garapenekoa duten ikasleak, hezkuntza-behar espezifi-
koak dituztenak, 3 eta 21 urte bitartekoak.
• ZO: 21 urtetik gorako pertsonak, desgaitasun intelektuala dutenak, zentro okupazionalaren
zerbitzuaren erabiltzaile izan daitezkeenak.
• FOZ: ikasleen, ikasle-ohien eta zentroko erabiltzaileen familiak edo familia ohiak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
• Desgaitasun intelektuala edo garapenekoa izatea.
• Hezkuntza-behar espezifikoak izatea.

FCF
Ciganda Ferrer Fundazioa - El Molino Zentroak

Helbidea: Vergel Kalea 2, 31014 Iruñea. "FOZ" Tejeria Kalean, 23, 1. solairuan dago kokatuta.
Posta elektronikoa: admon@colegioelmolino.com
Telefonoa: 948 224 200. COF: 948 211 747.
Fax 948 224 209
Web: www.colegioelmolino.com
Boluntarioak: Bai.
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Fibrosi kistikoaren aurkako Nafarroako elkartea fibrosi kistikoak jotako pertsonen bizi-ka-
litatearen baldintzak hobetzera dago bideratuta; horretarako, arnas-fisioterapia zerbitzua
eskaintzen du gaixoaren etxean bertan, tratamenduaren oinarri gisa. Era berean, gaixotasun
horrek jotako pertsona guztien taldekatzea bultzatzen du Nafarroan, haien familiak eta in-
gurune soziala barnean direla, modu koordinatuan lan egiteko haien bizi-kalitatea hobetuko
duten soluzioak bilatze aldera.  Aldi berean,  helburu dugu gaixotasunaren gaineko ezagutza,
ikerketa eta arretari laguntzea, eta gaixoaren premiak estaltzeko behar den guztian lagunt-
zeko ere bai; halaber, gaixotasunaren eta haren kontrol terapeutikoen berri eman nahi diegu
haurren zaintzan, osasunean eta prestakuntzan aritzen diren profesional guztiei.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Honako hau da egiten den programa: esku-hartze psikosoziala eta fisioterapeuta FK duten
pertsonekin eta haien familiekin, haien autonomia eta tratamenduarekiko atxikimendua
bultzatzeko. Programa horrek eguneroko arnas-tratamendua hobetzen laguntzen du,
emaitza optimoa lortzeko alderdi fisikoan, psikikoan eta sozialean, bizi-kalitatea handitze
aldera; halaber, gutxiago dira ospitalera sartzen diren gaixoak tratamendu intentsiboak
behar dituztelako. Bestalde, aholkularitza eta jarraipen soziala ere eskaintzen dira. Sentsi-
bilizazio- eta kontzientziazio-jarduerak ere egiten dira, gure gaixotasuna ezagutarazteko eta
gizarte osoari gure arazoen berri emateko. Era berean, jarduera horien bitartez, gaixoak eta
haien familiak batuago egotea bilatzen dugu, esperientzien eta egoeren trukea sustatuz.

Zerbitzuen hartzaileak
Jarioak kontrolatzen dituzten organoetan –bereziki, arnas- eta digestio-organoak– eragiten
eta jatorri genetikoa duen gaixotasun kronikoa duten pertsonak dira onuradunak. Eragin
handiagoa izaten da arnas-aparatuan, maiz infekzioak sortzen baitira, bakterioek eta ond-
doek sortutakoak. Zaila da infekzio horien kontra aritzea, jario handia sortzen baita egunero;
hain zuzen ere, horregatik behar da arnas-fisioterapia bat egunero, erasokorra ez dena, an-
tibiotikoen bidezko tratamenduarekin eta elikadura onarekin batera konbinatuta. Baita ari-
keta fisikoa ere, hartan aritu daitekeen neurrian betiere. Alegia, Fibrosi Kistikoaren
diagnostikoa duten pertsonak (3.500 haurretik 1), eta haien familiak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Kide izan behar dute, eta ordainduta izan behar dituzte fibrosi kistikoaren aurkako Nafarro-
ako elkartearen gobernu-organoek elkarterako ezarritako urteko kuotak.

FIBROSIS QUÍSTICA
Fibrosi Kistikoaren Aurkako Nafarroako Elkartea 

Helbidea: Mendigorria Kalea, 12, 31015 Iruñea.
Posta elektronikoa: trabajadorasocialfqnavarra@gmail.com
Telefonoa: 651 657 984
Web: www.fqnavarra.org
Boluntarioak: Bai.
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Irabazi-asmorik gabeko elkarte bat gara, eta boluntarioak gara bertan lan egiten dugun guz-
tiok; gaixoen bizimodua hobetzea da gure helburua, eta, aldi berean, gaixo gisa ditugun es-
kubideen alde borrokatzea, Osasunarentzat ikusezin izateari uzteko eta jasaten dugun
gurekiko axolagabekeria desagerrarazteko.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
· Eskaintzen ditugun zerbitzu guztiak profesionalek eta boluntarioek eginak dira, eta elkar-
teak finantzatzen ditu.
· Fisioterapia, psikologia, terapia uretan, telefono bidezko arreta, arreta lege eta lan arloetan,
aurrez aurreko arreta pertsonala.
· Gure patologiei buruzko hitzaldien jardunaldiak prestatzen ditugu; maila nazional eta au-
tonomikoan gaian adituak diren profesionalak aritzen dira horietan, edota gaixo gisa gure
interesekoak diren zenbait espezialitatetakoak.
· Gure mugen barnean, proiektu ludikoak egiten saiatzen gara, bazkideak, ahaideak  eta abar
elkartu eta esperientziak partekatzeko.

Zerbitzuen hartzaileak
Gure elkarteko bazkideak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Elkarteko bazkidea izatea; jarduera zehatz batzuetan nahikoa da bazkide batekin batera jo-
atea.

FRIDA
Fibromalgiaren, Neke Kronikoaren Sindromearen 
eta Sentsibilitate Kimikoaren Sindromearen Nafarroako Elkartea

Helbidea: Pedro I Kalea, 1, 31007 Iruñea.
Posta elektronikoa: info@fridanavarra.es
Telefonoa: 671 047 247
Web: fridanavarra.es 
Boluntarioak: Bai.
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara? 
ANFAS erakundeak sortutako irabazi-asmorik gabeko elkarte bat, honako helburu hau
duena: ziurtatzea, tutoretzaren bidez, desgaitasun intelektualen bat duten pertsonek behar
bezala gobernatzen dutela beren bizia eta erabateko parte-hartzea dutela gizartean; helburu
horri begira, haien bizi-kalitatea hobetzeko behar diren laguntzak eskaintzen zaizkie.
Arreta eskaintzea eta aholkuak ematea, profesionaltasunez, epeltasunez eta kalitatez, des-
gaitasunen bat duten pertsonei eta haien familiei.
Tutoretzapean dauden pertsonen ondasunak administratzea eta haien eskubideak eta bi-
zimodu duinak zaintzea.
Arlo juridikoan, ekonomikoan, psikologikoan eta sozialean adituak diren 12 pertsona ari dira
lanean gurean, baita tutoretzan aritzen diren boluntario-talde zabal bat ere.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Tutoretza.
• Tutoretzaren aurrekoa.
• Boluntariotza.

Zerbitzuen hartzaileak
Desgaitasun intelektuala edo garapenekoa duten pertsonak, baldin eta judizialki ezintasun
partziala edo osoa aitortu badiete, edo hala gertatzeko aukera dutenak, eta haien familiak.  

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Desgaitasun intelektuala edo garapenekoa izatea.
Judizialki ezintasun partziala edo osoa aitortua izatea, edo hala gertatzeko aukera izatea.

FUTUNA
Nafarroako Tutelar Fundazioa 

Helbidea: Marcelo Celayeta Etorbidea, 114, 1. ezk. 31014 Iruñea.
Posta elektronikoa: fundaciontutelarnavarra@gmail.com
Telefonoa: 948 57 59 42 / 626 35 03 56
Web: www.futuna.es
Boluntarioak: Bai.
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HIRU AMABI
HIRU HAMABI 3/12
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL

Helbidea: 6009 posta-kutxa – 31016 Iruña (Nafarroa)
Posta elektronikoa:  info@hiruhamabi.org
Telefonoa : 619370126
Web: www.hiruhamabi.org
Boluntarioak: Bai.

Nor gara?
Hartutako kalte zerebrala (HKZ) duten adingabeen familiak batzen saiatzeko eta adingabe
horiek eta beren senitartekoek dituzten gabeziak arintzen saiatzeko sortu zen elkartea da
Hiru Hamabi | 3/12.
Irabazteko asmorik ez duen erakundea da, eta xedeak hauek dira: hartutako kalte zerebrala
duten haurren senitartekoei informazioa eta aholkularitza ematea, familien arteko babes-
guneak ematea eta laguntzeko sistemak, eta bai talde horrek dituen arazoen eta beharren
gaineko aholkularitza, informazioa eta sentsibilizazio-ekintzak ere.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Harrera-, informazio- eta aholkularitza-zerbitzua.
• Errehabilitazio neurologikoa laguntzeko zerbitzua: Objetivo 20 Pavos.
• Zabalkunde eta sentsibilizazio zerbitzua.

Zerbitzuen hartzaileak
Hartutako kalte zerebrala duten haurrak dituzten familiak. 

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Hartutako kalte zerebrala duten 18 urtetik beherako adingabeak dituzten familiak. 

DATOS DE CONTACTO

40
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara? 
Ibili Elkartea 2005ean sortu zen, gizarte bidezkoago baten alde lan egiteko asmoz; gizarte
horrek desgaitasunen bat duten pertsonen beharrei erantzun beharko die haien bizitzen
eta beren familiakoen esparru guztietan.  Bizimodu independentea bultzatzen dugu, eta ber-
dintasuna exijitzen dugu tratu, begirune, eskubide eta interesen arloetan, bai eta desgaita-
sunen bat duten pertsona guztien erabateko gizarteratzea ere.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Aisiako eta familiarentzako atseden-programa.

- Irteera kulturalak.
- Udako oporraldia (familia-atsedena).
- Aisiako jarduerak lokalean eta handik kanpo. 
- Azoka solidarioa.

• Bizimodu aktiboa bultzatzeko programa.
• Ibili Kirolak kirol-kluba.

- Kirol eta jolas jarduerak amateur mailan. 
- Kirol-eskolak (mahai-tenisa, aulki-padela, Personal Training “Kirol-eskuak” defentsa
pertsonala.eta esku-hartze akuatikoa).
- Nazioko txapelketetan hartzen da parte, zenbait modalitatetan (padela, paraeskalada,
mahai-tenisa, paraziklismoa handbikez)
- Kirol-izaerako aisia (billarra, dardoak, motorrik gabeko hegaldiak, herri-lasterketak,
Urpekaritza …) .

• Fisioterapia-proiektua.
- Esku-hartze indibiduala.
- Talde-tailerrak (erlaxazioa, autozainketa…).
- Fisioterapia ur-ingurunean.

• Arreta integral eta garapen komunitariorako bulegoaren programa.
• Esku-hartze psikologikoko proiektua.

- Esku-hartze indibiduala, familiarra eta bikoteka.
- Ibili Moztuak. “Anputatuen taldea”.
- Bitartekaritza-zerbitzua desgaitasunaren esparruan.

• Arreta soziala.
- Esku-hartze indibiduala eta familiekin.
- Bazkideentzako informazioa, aholkularitza, eta harrera. 

• Material ortoprotesikoaren mailegu-zerbitzua. 
- Laguntza teknikoak uztea (aulkiak, garabiak...).
- Kirol-materiala uztea (handbikes, aulkiak…).

IBILI
Ibili Elkartea

Helbidea:  Juslarotxa Kalea, 16 behea, ezk. 31014 Iruñea, Nafarroa.
Posta elektronikoa:  ibili@ibilinavarra.org
Telefonoa: 948 132 647
Web: www.ibilinavarra.org
Boluntarioak: Bai.
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• Garapen komunitarioa.
- Parte-hartzea auzoko zenbait forotan.
- Elkarlana eremuko beste entitate batzuekin ekintzak elkarrekin egiteari begira. 
- Prestakuntza.

• Irisgarritasuna.
- Eremuen irisgarritasun eta egokitzapenari buruzko informazioa.

Zerbitzuen hartzaileak
Honako pertsona hauek dira zerbitzuaren onuradunak: desgaitasunen bat dutenak, zaint-
zaile aritzen diren ahaideak eta laguntzaile pertsonalak.
Desgaitasunari eta garapen komunitarioari buruzko programa oro har herritar guztientzat
da, desgaitasunarekin zeharkako harremana edo harreman zuzena izan eta aldi batez edo
modu iraunkorrean izanik ere.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Bazkideek eta haien ahaideek zenbait baliabide eta abantailak dituzte erabilgarri (deskon-
tuak saltokietan, jarduera berrien informazio zehatz-zehatza barne-buletinen bitartez…) baz-
kideak izateagatik, urtean 20 euroko kuota ordainduz. 
Jarduera zein den, Ibiliko bazkideek tarifaren bat ordainduko dute, eta bazkide ez direnek
are gehiago ordaindu beharko dute aktibismo asoziatiboa bultzatze aldera. 

IBILI

OHARRAK
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?

ONCE eta bere Fundazioa zenbait entitatek eta elkartek osatuta daude, ONCE bera eta Des-
gaitasuna duten pertsonen lankidetzarako eta gizarteratzeko ONCE Fundazioa buru direla;
Bi helburu bilatzen dituzte: batetik, kide diren pertsona afiliatuen autonomia pertsonala eta
erabateko gizarteratzea lortzea, itsumenetik eta ikusmen-arazo larritik eratorritako beharrei
erantzunez gizarte-zerbitzu espezializatuak eskainiz; eta, bestetik, elkartasun-lan handia
egitea desgaitasuna duten beste pertsona batzuekin, horretarako prestakuntza, enplegua
eta irisgarritasun unibertsaleko ekintzak erabiliz. ONCEk eta ONCE Fundazioak, ONCE titu-
larra den loteria-modalitateen ustiapenaren bidez gauzatzen dituzte beren eginkizunak, eta,
hori, bestalde, enplegu-iturri handia da. Merkataritza-lan horretan erabat zaintzen dira gai
horri buruz nazioan zein nazioartean ezarritako estandarren segurtasun-elementuak, baita
Estatuarekiko lankidetzari eta joko erantzuleari buruzkoak.

Programak:
• Arreta pertsonaleko zerbitzuak.
• Prestazioak.
• Jarduera kolektiboak.
• Baliabide materialak.
• Programa osagarriak.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
• Arreta pertsonaleko zerbitzuak.
• Laguntza psikosoziala. 

- Errehabilitazioa: joan-etorrietan, eguneroko jardueretan eta ikusmen-aprobetxamen-
duan.
- Komunikazioa eta informaziorako sarbidea: egokitzapenak teknologiara eta Braillera. 
- Hezkuntza-arreta: Ikusmen-desgaitasuna  duten ikasleak erabat eskolaratu eta gizarte-
ratzea. CREENAren (Nafarroako Gobernua) eta ONCEren arteko lankidetza-hitzarmen
baten baitan lantzen da.

• Prestazioak.
Bi prestazio mota daude: ekonomikoak eta materiala. 
- Ekonomikoak: enplegurako, hezkuntzarako, norberaren autonomiarako, gizarte-ongiza-
terako,…
- Materialak: ikasketetarako eta lan-jarduerarako: gailuak eta laguntzak, informazio idatzia
errazago eskuratzeko.

• Talde Jarduerak.
Itsutasuna edo ikusmen-urritasuna duten pertsonen aisia, kultur, arte eta kirol jarduerak 

• Baliabide materialak ingurune orokorrera, kulturara, etab. errazago sartzeko
- Egokitzapen bibliografikoa.
- Irudien autodeskribapena.
- Laguntza teknikoak autonomiarako.

ONCE
Espainiako Itsuen Erakunde Nazionala

Helbidea: Aralar Kalea, 3, solairuartea. Iruñea.
Posta elektronikoa: oncenavarra@once.es
Telefonoa: 948 206 311
Web: www.once.es
Boluntarioak: Bai.
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• Programa osagarriak
- Gortasun-itsutasuna duten pertsona kideentzako laguntza.
- Boluntariotza, zerbitzu guztietan laguntzeko.

Zerbitzuen hartzaileak
ONCEko afiliatua izatea.
Ez da beharrezkoa hezkuntza-laguntzarako, baina 0,3tik beherako Ikusmen Zolitasuna
eta/edo 10.era murriztutako Ikus Eremua izan behar da.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
ONCE, afiliatuta egotea.
Ez da beharrezkoa hezkuntza-laguntzarako, baina 0,3tik beherako Ikusmen Zolitasuna
eta/edo 10.era murriztutako Ikus Eremua izan behar da.

ONCE
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara? 
Plena Inclusión Navarra (lehen Feaps Navarra) Desgaitasun intelektuala edo garapenekoa
duten pertsonen eta haien familien aldeko elkarte eta entitate nafarren federazioa da.

Plena inclusión en Navarra federazioan 13 elkarte eta entitate eta 3000 pertsonatik gora ari
gara lanean, helburu bakarra dugula: desgaitasun intelektuala edo garapenekoa duten pert-
sonak eta haien familiak, eta haien bizi-kalitatea hobetzea. Honako elkarte hauek guztiak
biltzen ditu federazio gisa: ANFAS, Bidean elkartea, Atena fundazioa, Ciganda Ferrer funda-
zioa, Nafarroako Babes Fundazioa, Javier egoitza, Isterria,  Andrés Muñoz Garde HBIko gu-
raso-elkartea, El Molino HBIko guraso-elkartea, Torre Monreal HBIko guraso-elkartea, Las
Hayas -Monjardin zentroko guraso-elkartea, La Atalaya egoitza eta eguneko zentroko gu-
raso-elkartea eta Oncineda egoitzako guraso-elkartea.

Plena Inclusión (lehen Feaps konfederazioa) duela 50 urte hasi zen mugimendu familiar
baten gisara; gaur egun, desgaitasun intelektuala edo garapenekoa duten pertsona bakoit-
zari eta haien familiei laguntzen diegu   pertsona hark bere bizi-proiektua gauzatzeko aukera
izan dezan, eta gizarteratzen laguntzen dugu eskubide osoko herritar gisa gizarte bidezko
eta solidario batean. Espainia guztiko elkarte-mugimendu bat gara, 884 entitatek osatua; ho-
rietan, desgaitasun intelektuala edo garapenekoa duten 139.700 pertsona daude, haien
235.000 ahaide, 40.000 profesional eta 8.000 boluntario, desgaitasun intelektuala edo ga-
rapenekoa duten pertsonen eskubideak defendatzeko, zerbitzuak emateko edo aldaketa
sozialaren eragile gisa.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Asoziazionismoari lotutakoak
• Harrera.
• Informazioa eta orientabidea.
• Dibulgazioa-Komunikazioa.
• Prestakuntza.
• Sentsibilizazioa. 
• Elkarri laguntzeko talde informalak:-Dinamizazio asoziatiboa.
• Aisia.
• Egituratik kanpoko boluntariotza-lana.
• Kalitatea.

Zerbitzuen hartzaileak
Elkarte eta entitate federatuak dira gure zerbitzuen onuradun zuzenak, baina desgaitasun
intelektuala edo garapenekoa duten pertsona guztien eta haien familien eskubideak defen-
datzen ditugu, kideak izan edo ez.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Federatzeko, honako izaera hau behar da:

PLENA INCLUSIÓN NAVARRA
Desgaitasun Intelektuala edo Garapenekoa Duten 
Pertsonen eta Haien Familien Aldeko Elkarte eta Entitate Nafarren Federazioa

Helbidea: Pio XII Etorbidea, 5, 1. ezk. Iruñea.
Posta elektronikoa: gerencia@plenainclusionnavarra.org
Telefonoa: 948 196 014
Web: www.plenainclusionnavarra.org
Boluntarioak: Ez.
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• entitate pribatua.
• irabazi-asmorik gabea.
• desgaitasun intelektuala edo garapenekoa duten pertsonentzako eta haien familientzako
arretaren arloan lan egitea, haien bizi-kalitatearen proiektua garatzen laguntzen duten es-
parru guztietan, gizarteratzen lagunduz eskubide osoko herritar gisa gizarte bidezko eta so-
lidario batean, eta helburu horiexekin lanean ari diren beste entitate eta elkarte batzuekin
elkarlanean. 
• Konpromisoa mugimendu asoziatiboaren xede eta kode etikoarekin.

PLENA INCLUSIÓN NAVARRA

OHARRAK
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KONTAKTU DATUAK

Nor gara?
Irabazi asmorik gabeko egoitza pribatua, Andre Maria Nahigabetuaren Mirabeen kongrega-
zioarena; Elkanon dago.

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
Arreta integraleko zentroa desgaitasun intelektuala duten pertsonen trebetasun moldatzai-
leen garapena bultzatzera dago bideratuta. 

Zerbitzuen hartzaileak
Erabiltzaileak emakumeak dira, 29 eta 71 urte bitartekoak.

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
• Desgaitasun intelektuala edo garapenekoa izatea.
• Emakumea izatea.
• Egokia izatea egoitzako erabiltzea izateko.

RESIDENCIA JAVIER
Javier Esclavas Dolorosas Egoitza 

Helbidea: Rosario Kalea, 2, 31486 Elkano/Eguesibar.
Posta elektronikoa: esclavaselcano@gmail.com
Telefonoa: 948 330 130 
Fax: 948 333 044
Boluntarioak: Bai.
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SARAY
Bularreko Minbiziaren Nafarroako Elkartea

Helbidea: Ermitagaña k. 11, behealdea. 31008 – Iruña (Nafarroa)
Posta elektronikoa: info@asociacionsaray.com
Telefonoa: 948 22 94 44
Web: www.asociacionsaray.com
Boluntarioak: Bai.

Nor gara?
Bularreko Minbiziaren Nafarroako Elkartea irabazteko asmorik ez duen elkartea da, eta bere
helburua ondokoa da: bularreko minbizia duten pertsonei eta beren senitartekoei arreta in-
tegrala ematen laguntzea eta sustatzea, ikuspegi berritzaile, kalitateko eta garden batetik,
oso gaituak eta adituak diren eta inplikatuta dauden profesionalekin, eta bazkideen eta bo-
luntarioen sare batekin. 

Eskaintzen diren Programak / Zerbitzuak
- Terapia psikologikoa bakarka, bikotean eta familian.
- Kontsulta gizarte-langilearekin.
- Lan-aholkularitza.
- Fisioterapia-tratamendua linfademarako.
- Errehabilitazio-zerbitzua.
- Laguntzen poltsa.
- Ileordeen bankua.
- Lekukotasunezko laguntza eta prestakuntza laguntza emozionalean.
- Mintzaldiak eta informazio-saioak gune desberdinetan.
- Emozioen arloko ikastaroak: mindfulness-a, erlaxatzea…
- Gorputza oneratzeko ikastaroak: yoga, soinketa terapeutikoa…
- Bihotz formako kuxinak, begiztak, eskumuturrekoak… egiteko tailerrak.
- Ongintzako ekitaldiak.

Zerbitzuen hartzaileak
Bularreko minbizia duten pertsonak eta beren familia-ingurunea

Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak
Bularreko minbizia edukitzea edo eduki izana edo senitartekoa izatea

KONTAKTU DATUAK

45

MAQUETA DIRECTORIO CERMIN EUSKERA TRAB:Maquetación 1  19/03/20  19:34  Página 101



OHARRAK

SARAY
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